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Załącznik nr 1 do uchwały nr 327 

Senatu WSZŚ w Tucholi z dnia 22.06.2018r. 

 
Efekty uczenia się zakładane dla kierunku leśnictwo 

studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 
 

Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów:  Wyższa Szkoła Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 

Kierunek studiów: leśnictwo 
Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji Poziom 6 
Profil kształcenia: Praktyczny/studia inżynierskie 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:  Nauk rolniczych, leśnych 
i  weterynaryjnych 

Dziedziny nauki/dziedziny sztuki i dyscypliny naukowe/dyscypliny 
artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się 

Dziedzina nauk leśnych: leśnictwo 
Dyscyplina naukowa: leśnictwo 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla studiów 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

kierunku  leśnictwo o profilu praktycznym absolwent 
osiąga następujące efekty uczenia się: 

Kod składnika opisu  
Polskiej Ramy Kwalifikacji  

– charakterystyki szczegółowe 
P6S 

(Odniesienie do efektów 
obszarowych) 

WIEDZA  
Absolwent zna i rozumie: 

K_W01 
zjawiska i procesy przyrodnicze, w szczególności                       
w zakresie  botaniki, zoologii,  fizyki, chemii i klimatologii 

P6S_WG 
P6S_WG_1 

K_W02 metody matematyczne i statystyczne oraz ich wykorzystywanie 
w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych  

P6S_WG 
P6S_WG_1 

K_W03 
wiedzę ekonomiczną i prawną dotyczącą gospodarowania               
w leśnictwie oraz zna uwarunkowania działalności inżynierskiej 
w tym zakresie 

P6S_WK 
P6S_WK_1 

K_W04 

wiedzę w zakresie najważniejszych problemów  biosfery, 
chemicznych, fizycznych procesów w niej zachodzących oraz 
podstaw techniki i kształtowania  środowiska w zakresie nauk 
leśnych 

P6S_WG 
P6S_WG_1 
P6S_WG_2 

K_W05 
wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych i przyrody 
nieożywionej na różnych poziomach złożoności                           
w leśnictwie 

P6S_WG 
P6S_WG_1 
P6S_WG_2 

K_W06 
wiedzę o technicznych zadaniach inżynierskich w zakresie nauk 
leśnych 

P6S_WG 
P6S_WG_4 

P6S_WG_inż 

K_W07 

techniki i technologie,  pozwalające wykorzystać i kształtować 
zasoby leśne w celu poprawy jakości życia człowieka  

P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG_4 
P6S_WG_inż 

K_W08 

narzędzia i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować 
zasoby leśne w celu poprawy jakości życia człowieka 

P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG_2 
P6S_WG_4 

P6S_WG_inż 

K_W09 wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów technicznych 
związanych z gospodarowaniem zasobami leśnymi 

P6S_WG 
P6S_WG_4 

P6S_WG_inż 

K_W10 
specjalistyczną wiedzę  o roli i znaczeniu zasobów leśnych                 
i zrównoważonego ich użytkowania oraz ma elementarną wiedzę 
o istniejących zagrożeniach 

P6S_WG 
P6S_WG_2 
P6S_WG_3 

K_W11 specjalistyczną  wiedzę na temat stanu i czynników P6S_WG 
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determinujących funkcjonowanie i rozwój zasobów leśnych P6S_WG_3 

K_W12 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać                    
z zasobów informacji patentowej 

P6S_WK 
P6S_WK_1 

K_W13 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 
obowiązujące w leśnictwie 

P6S_WK 
P6S_WK_1 

K_W14 

wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, 
prowadzenia działalności gospodarczej  oraz ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej zasoby leśne dla realizacji potrzeb 
społeczeństwa 

P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG_4 
P6S_WK_1 

P6S_WK_inż 

K_W15 

metody,  techniki, narzędzia i materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie 
leśnictwa oraz typowe technologie inżynierskie w zakresie 
hodowli, ochrony, użytkowania i urządzania lasu 

P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG_4 
P6S_WK_1 

P6S_WG_inż 

K_W16 

parametry pożaru oraz sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych, 
będących w wyposażeniu Lasów Państwowych 

P6S_WG 
P6S_WK 

P6S_WG_2 
P6S_WK_1 

UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent potrafi: 

K_U01 
wyszukiwać, zrozumieć, analizować i wykorzystywać potrzebne 
informacje pochodzące z podstawowych  źródeł z zakresu nauk 
leśnych 

P6S_UW 

K_U02 precyzyjnie porozumiewać się z  różnymi  podmiotami                
w formie werbalnej i poza werbalnej 

P6S_UK 

K_U03 

stosować podstawowe technologie informatyczne  w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania informacji  dla gospodarowania 
zasobami leśnymi, a szczególności System Informatyczny 
Lasów Państwowych 

P6S_UW 

K_U04 wykorzystywać dostępne źródła informacji, w tym źródła 
elektroniczne 

P6S_UW 

K_U05 
wykonywać zlecone proste zadania badawcze i ekspertyzy w 
zakresie leśnictwa pod kierunkiem opiekuna naukowego. 
Prawidłowo interpretuje  rezultaty i wyciąga wnioski.  

P6S_UW 
P6S_UW_inż_1 

 

K_U06 dokonać wstępnej oceny efektywności ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

P6S_UW 
P6S_UW_inż_2 

K_U07 

przeprowadzić  obserwację oraz wykonywać w terenie lub 
w laboratorium proste pomiary techniczne z zakresu nauk 
leśnych. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty,               
w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

P6S_UW 
P6S_UW_inż_1 
P6S_UW_inż_2 

K_U08 

dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania                     
i ocenić istniejące rozwiązania techniczne,                                   
a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy                     
i usługi w zakresie leśnictwa 

P6S_UW 
P6S_UW_inż_3 

K_U09 

analizować i ocenić wady i zalety podejmowanych działań 
mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów 
zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia 
kompetencji  inżynierskich. Potrafi, przy formułowaniu                      
i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dostrzegać  ich aspekty 
systemowe i pozatechniczne 

P6S_UW 
P6S_UW_inż_2 

K_U10 

przygotować typowe prace inżynierskie w języku polskim                  
w zakresie leśnictwa oraz potrafi wykorzystać podstawowe 
źródła. Posiada zdolność dokonania  identyfikacji 
i sformułowania specyfikacji  prostych zadań inżynierskich                
o charakterze praktycznym w leśnictwie. 

P6S_UW 
P6S_UK 

P6S_UW_inż_5 

K_U11 

komunikować się w  języku obcym w zakresie leśnictwa                 
na poziomie B2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty 
w języku obcym oraz posiada umiejętność wystąpień ustnych w 
tym języku, w szczególności w zakresie problematyki dotyczącej 
leśnictwa 

P6S_UK 
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K_U12 

rozwiązać praktyczne zadania inżynierskie wymagające 
korzystania ze standardów i norm inżynierskich. Potrafi ocenić 
przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego 
zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać 
i zastosować właściwą metodę i narzędzia w zakresie leśnictwa 

P6S_UW 
P6S_UW_inż_5 

K_U13 

zaprojektować - zgodnie z zadaną specyfikacją - oraz 
zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, 
używając właściwych metod technik  i narzędzi w zakresie 
leśnictwa 

P6S_UW 
P6S_UW_inż_4 

K_U14 ocenić potencjał, kierunek i szybkość rozwoju pożaru P6S_UW 

K_U15 
dobrać właściwy sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze oraz użyć je 
do gaszenia pożaru 

P6S_UW 

K_U16 

wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską doświadczenie związane                                   
z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych 
typowych dla leśnictwa  

P6S_UW 
P6S_UW_inż_6 

K_U17 
 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie przez całe 
życie  

P6S_UU 

K_U18 
 

współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role 
oraz planować i organizować pracę indywidualną  i grupową 

P6S_UO 

K_U19 
 

odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 Absolwent jest gotów do: 

K_K01 
 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Uznawania znaczenia 
wiedzy w  rozwiązywaniu problemów poznawczych                     
i praktycznych. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych. Wykazuje potrzebę stałego 
aktualizowania wiedzy z zakresu  leśnictwa 

P6S_KK 

K_K02 
 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym zasad 
przestrzegania etyki zawodowej i dbałość dorobek                         
i tradycję zawodu. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane  z wykonywaniem zawodu leśnika 

P6S_KR 

K_K03 
 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, 
umie postępować w stanach zagrożenia oraz ma świadomość 
ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w 
zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ma 
świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko         
i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
również w aspekcie etycznym. Wypełnia zobowiązania 
społeczne i inicjuje działania na rzecz środowiska społecznego 
 

P6S_KO 

K_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
 

P6S_KO 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 328 

Senatu WSZŚ w Tucholi z dnia 22.06.2018r. 

 
Efekty uczenia się zakładane dla kierunku leśnictwo 

studia drugiego stopnia o profilu praktycznym 
 

Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów:  Wyższa Szkoła Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 

Kierunek studiów: leśnictwo 
Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 7 
Profil kształcenia: Praktyczny 
Tytuł zawodowy: Magister 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:  Nauk rolniczych, leśnych 
i  weterynaryjnych 

Dziedziny nauki/dziedziny sztuki i dyscypliny naukowe/dyscypliny 
artystyczne do których odnoszą się efekty kształcenia 

Dziedzina nauk leśnych: 
leśnictwo 
Dyscyplina naukowa: leśnictwo 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla studiów 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

kierunku  leśnictwo o profilu praktycznym absolwent osiąga 
następujące efekty kształcenia: 

Kod składnika opisu  
Polskiej Ramy Kwalifikacji  

– charakterystyki szczegółowe 
P7S 

(Odniesienie do efektów 
obszarowych) 

WIEDZA  
Absolwent zna i rozumie: 

K_W01 
rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych 
i pokrewnych dostosowaną do wykorzystania praktycznego w 
leśnictwie  

P7S_WG 
P7S_WG_1 

K_W02 
 

zaawansowaną wiedzę na temat społeczno – gospodarczych  oraz 
prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju leśnictwa  

P7S_WG 
P7S_WG_1 

K_W03 
pogłębioną wiedzę i  ma doświadczenia praktyczne wynikające z 
wyzwań współczesnego leśnictwa oraz determinant  polityki wobec 
środowiska przyrodniczego  

P7S_WG 
P7S_WG_2 

K_W04 

pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, 
krajobrazu i biosfery, a także wykazuje znajomość zaawansowanych 
praktycznych (inżynierskich) metod, technik, technologii, narzędzi i 
materiałów pozwalających wykorzystać potencjał przyrody dla 
wyższej jakości życia człowieka  

P7S_WG 
P7S_WK 

P7S_WG_2 
P7S_WK_1 

K_W05 

rozszerzoną wiedzę pozwalającą na pogłębioną analizę zależności 
środowiska przyrodniczego i opracowanie koncepcji rozwiązań 
inżynierskich w sektorze leśnym oraz rozumie ideę 
zrównoważonego rozwoju  i jego zagrożeń 

P7S_WG 
P7S_WK 

P7S_WG_2 
P7S_WK_1 

K_W06 
rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania 
czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów 
leśnych 

P7S_WG 
P7S_WG_3 

K_W07 

rozszerzoną wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych i technologii typowych dla leśnictwa  oraz 
zna i umie stosować w praktyce standardy i normy techniczne w 
gospodarce leśnej 

P7S_WG 
P7S_WG_4 

K_W08 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej                 
i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności, potrafi korzystać  z zasobów własności intelektualnej; 
potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 

P7S_WK 
P7S_WK_1 

K_W09 
ekonomiczno – prawne i inne uwarunkowania tworzenia oraz 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie 
gospodarowania w leśnictwie  

P7S_WK 
P7S_WK_1 
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UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent potrafi: 

K_U01 
gromadzić,  selekcjonować i wykorzystać dane z różnych źródeł 
niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej oraz zna zasady 
prognozowania rozwoju zasobów przyrodniczych 

P7S_UW 
P7S_UW_1 
P7S_UW_2 

K_U02 

praktycznie dobierać i wykorzystać różnorodne metody komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, pisemnej i graficznej, w tym 
zaawansowane techniki informacyjno – komunikacyjne we 
współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami 
infrastruktury instytucjonalnej  

P7S_UK 
 

K_U03 stosować  odpowiednie technologie informatyczne w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej 

P7S_UW 
P7S_UW_2 

K_U04 zaplanować, przeprowadzić, analizować i oceniać działania 
praktyczne z zakresu leśnictwa 

P7S_UW 
P7S_UW_3 

K_U05 

analizować problemy gospodarki leśnej na płaszczyźnie ludzkiej, 
finansowej, rzeczowej, przyrodniczej i technicznej. Ponadto potrafi 
analizować i prognozować stan środowiska i zasobów 
przyrodniczych w oparciu o monitoring i bioindykację 

P7S_UW 
P7S_UW_3 

K_U06 
identyfikować zagrożenia ekosystemów, zna metody ich 
wykrywania, monitorowania i badania. Potrafi projektować działania 
zapobiegawcze, profilaktyczne i ratownicze 

P7S_UW 
P7S_UW_2 
P7S_UW_3 

K_U07 
podejmować zadania praktyczne z zakresu leśnictwa, dokonuje 
wyboru określonych koncepcji rozwiązania problemu, jest w stanie 
kreować własne pomysły dla osiągnięcia zamierzonego efektu                                                             

P7S_UW 
P7S_UW_2 
P7S_UW_3 

K_U08 

umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim o 
charakterze naukowym z zakresu leśnictwa i środowiska 
przyrodniczego, ma możliwości językowe z zakresu leśnictwa na 
poziomie B2+ (angielski, rosyjski, niemiecki)  dla słownictwa 
fachowego. Potrafi korzystać z norm i standardów inżynierskich 

P7S_UK 
 

K_U09 
w pogłębionym stopniu przygotować wystąpień ustnych                     
w języku polskim i obcym w zakresie leśnictwa wykorzystując 
właściwe dla danej dyscypliny słownictwo 

P7S_UK 
 

K_U10 
 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie przez całe życie 
i ukierunkować innych w tym zakresie. Potrafi kreować potrzebę 
ciągłego kształcenia się w środowisku zawodowym. Umie to 
kształcenie organizować 

P6S_UU 

K_U11 kierować pracą zespołu P6S_UO 
K_U12 

 
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania 

P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 Absolwent jest gotów do: 

K_K01 
 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Uznawania znaczenia wiedzy w  
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. Rozumie 
potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. 
Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu  
leśnictwa 

P7S_KK 

K_K02 
 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym zasad 
przestrzegania i rozwijania  etyki zawodowej oraz działań na rzecz 
przestrzegania tych zasad.  Dbałości o tradycję zawodu i rozwijania 
jego dorobku. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane  z wykonywaniem zawodu leśnika 

P6S_KR 

K_K03 
 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie 
postępować w stanach zagrożenia oraz ma świadomość ryzyka i 
potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony środowiska. Ma świadomość ważności i 
rozumie pozatechniczne aspekty działalności zawodowej, w tym jej 
wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje również w aspekcie etycznym. Wypełnia 
zobowiązania społeczne oraz  inspiruje i organizuje  działania na 
rzecz środowiska społecznego 

P6S_KO 

K_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 
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      Prezentacja Uczelni  
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi powstała w 2003 roku. Uczelnia tucholska 

jest wyższą szkołą zawodową utworzoną przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja 
Borów Tucholskich” - stowarzyszenie gmin powiatu tucholskiego oraz samorządu powiatowego.  

Towarzystwo jest organizacją pozarządową non-profit podejmującą szerokie działania na rzecz 
wszechstronnego rozwoju swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców. Terenem działania Towarzystwa 
jest w szczególności teren powiatu tucholskiego i Borów Tucholskich. Głównym celem 
stowarzyszenia było utworzenie w Tucholi wyższej uczelni o określonych profilach kształcenia jako 
realizacja zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Strategii Rozwoju 
Powiatu Tucholskiego. Samorządowy rodowód uczelni zdeterminował jej misję, kierunki kształcenia, 
a także w dużej mierze filozofię zarządzania. Kierunek leśnictwo związany jest z tradycją kształcenia 
leśników w najlepszym w kraju Technikum Leśnym w Tucholi oraz tym, że Tuchola uznawana jest              
za stolicę Borów Tucholskich, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. 

Misja i cele strategiczne WSZŚ w Tucholi 
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem  w Tucholi ma strukturę jednowydziałową. Wydział 

Inżynieryjny realizuje strategię sformułowaną dla całej Uczelni.  
Misja i strategia rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na lata                        

2009-2013 została przyjęta uchwałą Senatu nr 174 z dnia 16.12.2011r. W 2012 roku opracowano 
Strategię Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na lata 2012-2016. Misja i strategia 
rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na lata 2017-2020 została przyjęta 
uchwałą Senatu nr 331 z dnia 28.09.2018r. Misja Uczelni wyraża aspiracje i oczekiwania 
najważniejszych grup interesariuszy i brzmi: 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
lokalnego i regionalnego poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych gospodarce                                                                     
i prowadzenie działalności upowszechniającej dorobek naukowy o charakterze aplikacyjnym stosując 
zasady społecznej odpowiedzialności. 

Strategia rozwoju Uczelni została wyrażona i przedstawiona w pięciu kluczowych punktach,                 
tj.: jakość kształcenia, zrównoważony rozwój lokalny, współpraca z interesariuszami, społeczna 
odpowiedzialność, upowszechnianie osiągnięć nauki. Z misji WSZŚ w Tucholi wynikają główne cele 
strategiczne Uczelni:  
1. Zbudowanie Uczelni o wysokiej jakości kształcenia przedsiębiorczych studentów na potrzeby rynku 
pracy 
2. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez                
aktywność Uczelni w zakresie edukacji oraz na rzecz środowiska  
3. Wykreowanie wizerunku Uczelni społecznie odpowiedzialnej skutecznie  współpracującej                      
z  jej interesariuszami  
4. Zbudowanie modelu optymalnego wykorzystania potencjału Uczelni na rzecz rozwoju regionu 
poprzez skoordynowane działania wszystkich członków społeczności akademickiej oraz rozwój więzi 
kooperacyjnych z wiodącymi ośrodkami akademickimi 
5. Upowszechnianie dorobku dyscyplin nauki związanych z prowadzonymi kierunkami studiów                  
w środowisku lokalnym 

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji akademickiej 
zasadami i wartościami takimi jak: tworzenie i przekazywanie wiedzy, wolność nauczania, wolność 
badań naukowych, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość 
na nowe idee oraz poszanowanie człowieka, co odpowiada idei misji Uczelni, jak i jej Strategii. 
Strategia Uczelni została opracowana przy uwzględnieniu celów i założeń Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Powiatu Tucholskiego i stanowi  
istotny element  wspierający ich wdrażanie. 

Programy i koncepcja kształcenia 
Wydział Inżynieryjny  realizuje nowoczesne programy studiów, które  uwzględniają zmieniające 

się warunki rynku pracy. Rozwój Wydziału przyczynił się do uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej                
w obszarze procesu dydaktycznego oraz ustawicznej poprawy jakości kształcenia, a także wyjścia 
naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i jest zgodny z oczekiwaniami środowiska lokalnego                    
i regionalnego, co z kolei stanowi podstawowe założenia Strategii rozwoju Uczelni. Strategia rozwoju 
Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem  w Tucholi zaleca również stały monitoring lokalnego                 
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i krajowego rynku edukacyjnego, co pomaga identyfikować potrzeby rynku w obszarze oczekiwanych 
kwalifikacji, umiejętności i kompetencji absolwentów.  

Wydział Inżynieryjny ma w swojej ofercie dydaktycznej następujące kierunki kształcenia:  
- inżynierię środowiska  – studia I stopnia (od roku akademickiego 2003/2004); 
- leśnictwo  – studia I stopnia (od roku akademickiego 2005/2006) i studia II stopnia (od roku 
akademickiego 2015/2016); 
- ekoturystykę zdrowotną – studia I stopnia; 
- do roku akademickiego 2018/2019 prowadzono kształcenie na kierunku architektura krajobrazu  – 
studia I stopnia (od roku akademickiego 2007/2008). 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem                      
w Tucholi jako jedna z nielicznych w kraju uczelni niepublicznych kształci studentów wyłącznie                   
na kierunkach  technicznych – inżynierskich, ściśle powiązanych z potrzebami rynku pracy. 

Podstawowe wartości przyjęte przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 
wynikające z jej misji i strategii rozwoju, na oferowanych kierunkach kształcenia to przede 
wszystkim: 
- wysoka jakość kształcenia,  
- wysoki poziom przekazywanej wiedzy oraz kształtowanych umiejętności zawodowych,                    
w tym przygotowanie do prowadzenia prac rozwojowych (studia I stopnia) i prowadzenia badań 
(studia II stopnia), 
- kształtowanie dobrych postaw etycznych, obywatelskich i społecznych; 
- wykształcenie wysokiej klasy specjalistów adaptujących się do zmiennych wymogów rynków 
pracy; 
- rozpowszechnianie wśród studentów postaw przedsiębiorczości; 
- propagowanie umiejętności samokształcenia. 

Koncepcje kształcenia na kierunkach oferowanych przez Wydział Inżynieryjny w pełni nawiązują 
do misji Uczelni i wynika z nich tworzenie programów kształcenia, przekazywanie wiedzy studentom, 
kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych w duchu społecznej odpowiedzialności, prawdy 
i otwartości na nowe idee w oparciu o najnowszy dorobek nauki. Wysoką jakość kształcenia zapewnia 
między innymi opracowany, na podstawie przyjętej misji i Strategii Rozwoju Wewnętrzny System 
Doskonalenia Jakości Kształcenia. System ten gwarantuje uwzględnienie Polskiej Ramy Kwalifikacji 
oraz wymagań interesariuszy wewnętrznych (m.in. studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych 
pracowników), jak również interesariuszy zewnętrznych (m.in. pracodawców, jednostek samorządów, 
organizacji branżowych i instytucji edukacyjnych) w treściach programowych.  

Uczelnia ma odpowiednią infrastrukturę, która sprzyja realizacji misji i ułatwia zdobywanie 
wiedzy  oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotyka 
się przyszły absolwent w swoim miejscu pracy. Lokalizacja Uczelni – w centrum Borów Tucholskich 
(Światowym Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie) sprzyja organizacji zajęć terenowych                            
i projektowych oraz praktycznemu kształceniu umiejętności w ramach prowadzonych kierunków 
studiów.  

Akredytacje 
Efekty starań Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi o jakość procesu  kształcenia 

poddano zewnętrznej ocenie w latach 2007-2013. Wszystkie kierunki studiów prowadzone przez 
WSZŚ w Tucholi zostały pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną: 
- w roku 2007 po przeprowadzonej procedurze akredytacyjnej PKA pozytywnie oceniła prowadzenie 
studiów w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku: inżynieria środowiska 
(decyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2007r.); 
- w roku 2010 w wyniku postępowaniu akredytacyjnego PKA pozytywnie oceniła prowadzenie 
studiów w WSZŚ w Tucholi na kierunku: leśnictwo (decyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej                 
z dnia 24 czerwca 2010r.); 
- w roku 2011 w wyniku akredytacji PKA pozytywnie oceniła prowadzenie studiów w WSZŚ                       
w Tucholi na kierunku: architektura krajobrazu (decyzja Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
7 lipca 2011r.); 
- w 2013 roku w wyniku akredytacji instytucjonalnej PKA Wydział Inżynieryjny WSZŚ                       
w Tucholi otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną do roku akad. 2018/2019 (uchwała Prezydium 
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Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 czerwca 2013 r.). Wydział spełnił „w pełni” – kryteria 
dotyczące strategii, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zasobów kadrowych, 
materialnych i finansowych, systemu wsparcia studentów, przepisów wewnętrznych normujących 
system zapewniania jakości kształcenia, natomiast „znacząco” – kryterium dotyczące współpracy 
krajowej i międzynarodowej. 

Pozycja Uczelni na rynku edukacyjnym 
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku 

edukacyjnym, uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, gdyż przyczynia się do rozwoju 
lokalnego, regionalnego i krajowego, poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr 
inżynierskich.  Jest  powiązana  z  rynkiem  pracy,  co  wynika  z  jej  położenia   na  terenie  Borów  
Tucholskich. Stwarza możliwość kontynuacji nauki dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, 
wypełnia niszę na rynku edukacyjnym w zakresie prowadzonych inżynierskich kierunków studiów. 
Tucholska uczelnia wyższa w ogólnopolskim rankingu uczelni zawodowych „Rzeczpospolitej”                      
i  miesięcznika „Perspektywy” zajmowała następujące miejsca w poszczególnych latach: 2010 - 45 
miejsce, 2011 - 28 miejsce, 2012 - 20 miejsce. 

Uczelnia zrealizowała projekt „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu                 
w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” (01.02.2011-31.01.2013) w ramach programu „Kreator 
innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” finansowany przez 
Narodowe Centrum Nauki. Celem  głównym projektu była promocja komercjalizacji transferu wiedzy 
naukowej i technologii oraz podniesienie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi                        
w dziedzinach integrujących nauki przyrodnicze i techniczne pracowników naukowych i studentów               
w Polsce. 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi wzięła udział w ogólnopolskim plebiscycie 
internetowym "Eko-Inspiracje 2013" w kategorii PARTNERSTWO (godłem tym wyróżniane                      
są najciekawsze eko-projekty związane z ochroną środowiska, realizowane wspólnie przez samorządy 
oraz firmy, fundacje lub stowarzyszenia) oraz zgłosiła swój akces do plebiscytu w kategorii 
UCZELNIA. WSZŚ w Tucholi została laureatem Plebiscytu „Eko-inpiracja 2013” otrzymując 
wyróżnienie „Młoda Eko-inpiracja” w kategorii UCZELNIA. W uznaniu znaczącej roli w zakresie 
działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, redakcja miesięcznika „Ekologia               
i rynek” przyznała także projektowi „Centrum Eko-innowacji” Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi wyróżnienie godłem „Eko-inspiracja 2013” w kategorii PARTNERSTWO. 

WSZŚ w Tucholi jest organizatorem cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych:  
- Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (12 edycji, w latach 2007-2018), 
- Zrównoważony rozwój Pojezierza Krajeńskiego (2017; współorganizatorzy: Krajeński Park 
Krajobrazowy z siedzibą w Więcborku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), 
- Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie (6 edycji w cyklu dwuletnim w latach 2006-2016; 
przy współudziale Wydziału Inżynieryjnego PZITS O/Bydgoszcz, Instytutu Budownictwa 
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi), 
- Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i obszarów niezurbanizowanych (2 edycje w cyklu 
dwuletnim w latach 2013-2015; wspólnie z Politechniką Krakowską), 
- Ochrona przeciwpożarowa lasów (2015; współorganizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów                                  
i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Toruniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu), 
- Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze zagospodarowania wód opadowych (2 edycje w latach 
2009-2010; przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Polskim Zrzeszeniem 
Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski, Polskim Stowarzyszeniem „Dachy”), 

Uczelnia organizuje również cyklicznie: 
- Ogólnopolski Turniej Szkół Eko. Celem Turnieju jest popularyzacja problematyki ekologicznej oraz 
aktywizowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do poszerzania wiedzy i umiejętności 
przyrodniczo-technicznych, 
- Wojewódzki Konkurs pn. Bezpieczeństwo ekologiczne gminy. Problematyka Konkursu dotyczy 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu                    
na jakość życia mieszkańców. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  i szkół 
ponadpodstawowych, 
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- Konferencję Popularnonaukową pn. Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju, której 
prelegentami i uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Tematyka Konferencji oscyluje 
wokół idei zrównoważonego rozwoju i problematyki ekologicznej, 
- Konkurs w ramach (stworzonej przez Uczelnię, szkoły ponadgimnazjalne i przedsiębiorstwa powiatu 
sępoleńskiego) Strefy EduBiznes. Celem Konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego                         
i zachęcenie uczniów do kształcenia się na kierunkach technicznych, popularyzacja idei współpracy 
otoczenia nauki z biznesem oraz aktywizowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do poszerzania 
wiedzy na temat funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw i umiejętności rozwiązywania zagadnień 
typu case study, 
- Międzynarodowy Studencki Letni Obóz Naukowy. Temat zajęć dydaktycznych obozu to szeroko 
pojęta problematyka związana z inżynierią i ochroną środowiska przyrodniczego, obejmująca takie 
zagadnienia jak ochrona powietrza, analiza środowiska leśnego, badanie jakości wód 
powierzchniowych oraz ocena zmian ich stanu ekologicznego pod wpływem cywilizacyjnej 
działalności człowieka. 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi działa także na rzecz popularyzacji nauki – 
przy Uczelni działają Uniwersytet Pierwszego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim, które cieszą się ogromną popularnością. Efektem 
współpracy międzypokoleniowej (z udziałem studentów WSZŚ w Tucholi, słuchaczy Uniwersytetów                     
I i III Wieku oraz rodziców) są przygotowywane spektakle teatralne i potyczki sportowe. WSZŚ                 
w Tucholi do 2015 roku była także organizatorem Europejskich Mistrzostw Drwali, stanowiących 
eliminacje do Mistrzostw Świata. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku Leśnictwo o profilu praktycznym 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 
uczenia się 

 
Koncepcja i cele kształcenia 

Na koncepcję kształcenia na kierunku Leśnictwo wpływają - misja i cele strategiczne WSZŚ                  
w Tucholi, oczekiwania formułowane wobec kandydatów na studia, potrzeby otoczenia  społeczno-
gospodarczego, rynku pracy, a także doświadczenie naukowe, dydaktyczne oraz praktyczne 
nauczycieli akademickich .  

Koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo wynika z misji i strategii WSZŚ w Tucholi.  Misja 
wyraża aspiracje i oczekiwania najważniejszych grup interesariuszy i brzmi:  

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
lokalnego i regionalnego poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych gospodarce i prowadzenie 
działalności upowszechniającej dorobek naukowy o charakterze aplikacyjnym stosując zasady 
społecznej odpowiedzialności, i   staje  się punktem  wyjścia  do  wszelkich  działań w  zakresie  
kształcenia.  

Strategia rozwoju Uczelni została wyrażona i przedstawiona w 5 kluczowych punktach tj.: jakość 
kształcenia, zrównoważony rozwój lokalny, współpraca z interesariuszami, społeczna 
odpowiedzialność, upowszechnianie osiągnięć nauki. Z misji WSZŚ wynikają główne cele 
strategiczne Uczelni, które razem wyznaczają zamierzenia w zakresie kształcenia na kierunku 
Leśnictwo. Ze względu na preferencje studentów dotyczące przyszłego zatrudnienia, konieczność 
budowania pozycji na rynku edukacyjnym oraz realizację misji WSZŚ w Tucholi, wymienione cele 
ściśle wiążą się ze sobą i są uwzględniane w procesie kształcenia na wszystkich poziomach studiów. 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku 
edukacyjnym, uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, gdyż zgodnie z misją przyczynia się                   
do rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego, poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych 
kadr inżynierskich. Jest powiązana z rynkiem pracy, co wynika z jej położenia na terenie Borów 
Tucholskich. Stwarza możliwość kontynuacji nauki dla absolwentów szkół średnich. Wypełnia niszę 
na rynku edukacyjnym zakresie prowadzonych inżynierskich kierunków studiów.  

Uczelnia ma odpowiednią infrastrukturę, która sprzyja realizacji misji i ułatwia zdobywanie 
wiedzy oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotyka 
się przyszły absolwent w swoim miejscu pracy. Lokalizacja Uczelni – w centrum Borów Tucholskich 
(Światowym Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie) sprzyja organizacji zajęć terenowych                            
i projektowych oraz praktycznemu kształceniu  

Celem kształcenia na kierunku leśnictwo studiach I stopnia jest przekazanie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania zawodu inżyniera leśnika. Kierunek 
studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk 
leśnych w dyscyplinie leśnictwo (nauki leśne). Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego.  

Studia I stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo 
kończą się tytułem zawodowym „inżynier”. Obejmują osiem semestrów zajęć dydaktycznych oraz 
dwanaście tygodni praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych lub 
zakładach usług leśnych. 

 W koncepcji kształcenia szczególną uwagę zwraca się na zbudowanie następujących kwalifikacji 
absolwenta: 
- znajomość procesów przyrodniczych w zakresie botaniki, zoologii, fizyki, chemii i klimatologii; 
- wiedzę w zakresie biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących oraz 
podstawy techniki i kształtowania środowiska w  naukach leśnych; 
- znajomość podstawowych technik i technologii wykorzystujących i kształtujących zasoby leśne    
dla poprawy jakości życia człowieka;  
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- znajomość metod matematycznych i statystycznych w interpretacji zjawisk przyrodniczo-leśnych;  
- wiedzę o technicznych zadaniach inżynierskich w zakresie nauk leśnych; 
- wiedzę ekonomiczną i prawną dotyczącą gospodarki leśnej, a także zrozumienie uwarunkowań 
działalności inżynierskiej; 
- wiedzę z zakresu cyklu życia obiektów i systemów technicznych związanych z gospodarowaniem 
zasobami leśnymi; 
- znajomość technik narzędzia i materiały stosowanych przy zadaniach inżynierskich w leśnictwie,                  
a także  technologie inżynierskie w zakresie hodowli ochrony i użytkowania lasu. 

W  zakresie umiejętności najważniejsze cele w procesie edukacji studentów WSZŚ w Tucholi to: 
- umiejętność wyszukiwania i zrozumienia oraz analizy wykorzystania niezbędnych informacji 
pochodzących z podstawowych źródeł z zakresu nauk leśnych,  posługując się przy  tym   źródłami  
elektronicznymi; 
- umiejętność stosowania podstawowych technologii informatycznych w gospodarowaniu zasobami 
leśnymi, wykorzystując do tego System Informatyczny Lasów Państwowych;  
- wykonywanie prostych zadań badawczych i ekspertyz w zakresie nauk leśnych pod kierunkiem 
opiekuna naukowego oraz ich interpretacji; 
- umiejętność oceny efektywności ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, a także                
w rozwiązywanych zadaniach i dostrzeganie ich aspektów systemowych i pozatechnicznych; 
- umiejętność przygotowania pracy o charakterze inżynierskim w zakresie leśnictwa, wykorzystując 
do tego podstawowe źródła literaturowe oraz wykorzystania technik badawczych dla rozwiązania 
określonego problemu; 
- umiejętności językowe na poziomie B 2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 
oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim, w szczególności w zakresie problematyki 
dotyczącej leśnictwa, 
- umiejętność  pracy zespołowej, przyjmując różne zadania do wykonania.        

W zakresie kompetencji społecznych absolwent WSZŚ w Tucholi będzie posiadał następujące 
kompetencje społeczne: 
- rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych; 
- odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia 
zawodowego, a także właściwie postępowanie  w stanach zagrożenia; 
- gotowość do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, społecznie odpowiedzialny oraz 
etyczny zawodowo i życiowo. 
      Realizując efekty uczenia się absolwent kierunku leśnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi posiada przygotowanie do: 
- wykorzystania wiedzy i umiejętności do prowadzenia właściwej gospodarki leśnej oraz 
projektowania w zakresie urządzania lasu; 
- organizowania prac gospodarczo-leśnych zgodnie z ustalonym kalendarzem i instrukcjami oraz 
zasadami BHP; 
- pracy w dziedzinie projektowania, urządzania i zarządzania leśnymi kompleksami, parkami 
narodowymi, parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu oraz do pracy                           
w instytucjach (organach) zajmujących się ochroną przyrody i środowiska na różnych szczeblach 
administracji państwowej i samorządowej; 
- pracy na rzecz ochrony środowiska leśnego, a więc rekultywacji gleb, przebudowy drzewostanów, 
małej retencji i innych zagrożeń środowiska leśnego; 
- pracy związanej z planowaniem i organizowaniem nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego, hodowli 
lasu oraz ochrony lasu, a także pozyskiwaniem i transportem surowców leśnych, a także gospodarką 
łowiecką; 
- do pracy nad realizacją planów gospodarczych i finansowych, projektowania i realizacji 
inżynierskiego zagospodarowania lasu. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem                          
w Tucholi jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
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Studia II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo 
kończą się tytułem zawodowym magister.  Obejmują cztery semestry  zajęć dydaktycznych oraz 
dwanaście tygodni praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych, 
Zakładach Usług Leśnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. 

Celem kształcenia na tym kierunku studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych dla zawodu leśnika z tytułem zawodowym magister. Kierunek studiów umiejscowiony 
jest w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie 
leśnictwo (nauki leśne). Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego. Studia trwają                        
4 semestry. Student musi uzyskać 120 punktów ECTS. Program studiów obejmuje osiem modułów 
kształcenia. Sześć ma charakter obligatoryjny: kształcenia ogólnego, metodyka badań w leśnictwie, 
przyrodniczy, techniczny, społeczno-ekonomiczny oraz dyplomowy. Dwa mają charakter 
fakultatywny: hodowlany oraz menedżerski. Koncepcja kształcenia zawiera wymagania wstępne,                   
a mianowicie kandydaci muszą zrealizować efekty uczenia się kierunku leśnictwo I stopnia lub 
kierunków pokrewnych oraz kompetencje inżynierskie. 

W koncepcji kształcenia szczególną uwagę zwraca się na zbudowanie następujących kwalifikacji 
z zakresu wiedzy: 
- rozumienie w pogłębionym stopniu  procesów przyrodniczych i pogłębionej wiedzy praktycznej 
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej. 
- pogłębioną znajomość wiedzy na temat społeczno-gospodarczych oraz prawnych uwarunkowań 
funkcjonowania i rozwoju leśnictwa.  
- pogłębioną znajomość środowiska przyrodniczego oraz zrozumienie idei zrównoważonego 
rozwoju i jego zagrożeń. 
- pogłębiona wiedza o zjawiskach przyrodniczo-leśnych i wiedza na temat stanu kompleksowego 
działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów leśnych.  
- pogłębiona wiedza ekonomiczno-prawna dla rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie 
świadczenia usług w leśnictwie. 
- znajomość technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy skomplikowanych zadaniach                       
w leśnictwie, a także szczegółowych technologii  w zakresie hodowli,  ochrony i użytkowania lasu. 

W zakresie umiejętności najważniejsze problemy w procesie edukacji studentów WSZŚ                       
w Tucholi to: 
- w pogłębionym stopniu posiadanie umiejętności wyszukiwania i zrozumienia oraz analizy                          
i wyciągania właściwych wniosków z  informacji pochodzących z różnych  źródeł z zakresu nauk 
leśnych,  posługując się przy  tym, przede wszystkim  źródłami  elektronicznymi; 
- stosowanie   zaawansowanych technologii informatycznych w gospodarowaniu zasobami leśnymi 
oraz najnowszych metod teledetekcji i geomatyki;  
- wykonywanie zadań badawczych, praktycznych i ekspertyz w zakresie nauk leśnych pod 
kierunkiem opiekuna naukowego oraz dokonywanie właściwych interpretacji  i wyciągania 
prawidłowych  wniosków; 
- pogłębiona znajomość sposobów oceny efektywności ekonomicznej podejmowanych działań,                  
a także rozwiązywanie  zadań z zakresu zarządzania zasobami przyrodniczymi;  
- w pogłębionym stopniu posiadanie  umiejętności przygotowania pracy o pisemnej w zakresie 
leśnictwa, wykorzystując do tego  źródła literaturowe oraz korzystanie z technik badawczych dla 
rozwiązania określonego problemu; 
- umiejętności  językowe na poziomie B2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 
oraz posiadanie  umiejętności wystąpień ustnych w języku obcym, w szczególności w zakresie 
problematyki dotyczącej leśnictwa. 
- umiejętność  kierowania grupą, przyjmując różne zadania do wykonania,  kreatywnego 
rozwiązywania zadania do realizacji.         

W zakresie kompetencji społecznych absolwent WSZŚ w Tucholi będzie posiadał następujące 
cechy: 
- potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych; 
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- odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia 
zawodowego, a także będzie właściwie postępował  w stanach zagrożenia; 
- myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy, spełniając warunki społecznej odpowiedzialności 
oraz etyki zawodowej i życiowej. 

Absolwent kierunku leśnictwo studiów drugiego stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi posiada przygotowanie do: 
- wykorzystania pogłębionej wiedzy i umiejętności do prowadzenia właściwej gospodarki leśnej oraz 
projektowania w zakresie urządzania lasu;  
- kierowania wykonywaniem prac gospodarczo-leśnych;  
- kierowania pracami w dziedzinie projektowania, urządzania i zarządzania leśnymi kompleksami, 
parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu oraz do pracy w 
instytucjach (organach) zajmujących się ochroną przyrody i środowiska na różnych szczeblach 
administracji państwowej i samorządowej;  
- kierowania działaniami na rzecz ochrony środowiska leśnego, a więc rekultywacji gleb, 
przebudowy drzewostanów, małej retencji i innych zagrożeń środowiska leśnego; 
- kierowania pracami planowania oraz organizowania nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego, hodowli 
lasu oraz ochrony lasu, a także pozyskiwania i transportu surowców leśnych i w gospodarce 
łowieckiej;  
- do pracy nad opracowaniem planów gospodarczych i finansowych, projektowania i realizacji  
zagospodarowania lasu; 
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych i różnorodnych prac 
projektowych. 

Koncepcja kształcenia przyjęta na Wydziale jest warunkowana potrzebami krajowej  
i regionalnej gospodarki. Stanowi wynik m.in. konsultacji z przedstawicielami samorządów lokalnych, 
przedstawicielami praktyki gospodarczej, przedstawicielami Lasów Państwowych w tym Uczelnianej 
Rady Konsultacyjno – Programowej z udziałem interesariuszy zewnętrznych i nauczycieli 
akademickich. W skład Rady wchodzili m.in. pracownicy Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych 
w Toruniu, w Gdańsku oraz nadleśniczowie nadleśnictw z obszaru Borów Tucholskich i regionu 
pomorskiego. Dzięki współpracy z kluczowymi interesariuszami następuje odpowiedni dobór 
programów studiów, wykorzystuje się różne formy weryfikacji efektów uczenia się, prowadzi się 
wymianę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz intensyfikuje współpracę                                          
z przedsiębiorstwami i instytucjami praktyki gospodarczej i społecznej. W efekcie konstrukcja 
systemu dydaktyki na kierunku wspiera kształtowanie wartości i celów sformułowanych w misji 
WSZŚ w Tucholi w zakresie aktualnych, jak i przyszłych potrzeb gospodarki (zrównoważonego 
rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych gospodarce). Trzeba 
także podkreślić, że profil kształcenia na kierunku leśnictwo odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy,                
co daje możliwość zatrudniania absolwentów w leśnictwach i nadleśnictwach Lasów Państwowych.  

W koncepcji kształcenia na kierunku leśnictwo wykorzystano osiągnięcia międzynarodowych, 
renomowanych zagranicznych ośrodków akademickich z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Ukrainy, 
Białorusi  i USA. Duże znaczenie dla programu kształcenia miały doświadczenia pracowników WSZŚ 
w Tucholi w stażach i konferencjach w uczelniach zagranicznych (m.in.: prof. dr hab. J. Kopcewicz, 
prof. dr hab. J. Kowalik, prof. dr hab. W. Wesoły, dr K. Kannenberg, mgr P. Godziszewski). 

Tworząc koncepcje kształcenia WSZŚ w Tucholi zacieśnia relacje z otoczeniem biznesowym, 
Lasami Państwowymi, samorządem oraz szkołami ponadpodstawowymi, by zgodnie z misją kreować 
wizerunek Uczelni dającej studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności użyteczne w praktyce 
gospodarczej. 

W koncepcji kształcenia WSZŚ w Tucholi realizuje idee ciągłego doskonalenia, dostosowania                 
do potrzeb rynku pracy oraz interesariuszy. Doskonalenie jakości kształcenia,  w szczególności                     
w zakresie: efektów uczenia się, programów studiów, organizacji i warunków kształcenia, jakości 
prowadzonych zajęć dydaktycznych, współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, monitorowania 
losów zawodowych absolwentów jest integralną częścią polityki jakości. Jakość kształcenia stanowi 
jeden z priorytetów WSZŚ w Tucholi. Nadzór nad procesami sprawuje Dziekan Wydziału. 
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Efekty uczenia się 
Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Leśnictwo studia I stopnia  wynikają z charakterystyk 

drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6.  Kierunkowe efekty uczenia się na 
kierunku Leśnictwo studia II stopnia  wynikają z charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla poziomu 7.   Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I i II stopnia są spójne                    
z misją oraz strategią WSZŚ w Tucholi. Istotą misji WSZŚ w Tucholi jest przyczynianie się                        
do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych 
gospodarce i prowadzenie działalności upowszechniającej dorobek naukowy o charakterze 
aplikacyjnym stosując zasady społecznej odpowiedzialności  Z kolei jednym z celów strategii WSZŚ        
w Tucholi jest  zbudowanie Uczelni o wysokiej jakości kształcenia przedsiębiorczych studentów                   
na potrzeby rynku pracy oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego 
poprzez aktywność Uczelni w zakresie edukacji oraz na rzecz środowiska, co jest związane                             
z koniecznością kształcenia studentów na najwyższym możliwym poziomie. 

Od roku akademickiego 2018/2019 dla 1 roku I i  II stopnia studiów wprowadzone zostały 
kierunkowe efekty uczenia się stworzone w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji (PRK). Pozostałe 
roczniki realizują efekty kształcenia w oparciu o Krajową Ramę Kwalifikacji  (KRK), która                         
to stopniowo będzie zastępowana przez PRK.  

 
Tabela 1. Zestawienie kierunkowych efektów uczenia się dla poszczególnych lat w roku akademickim 
2018/2019 
Kierunek studia I stopnia studia II stopnia 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 1 rok 2 rok 
Leśnictwo PRK KRK KRK KRK PRK KRK 

 
W procesie tworzenia efektów uczenia się w WSZŚ w Tucholi fundamentalną rolę odgrywają 

interesariusze Uczelni. Zespół ds. opracowania i wdrożenia zasad wynikających z KRK/PRK złożony 
z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku leśnictwo powołany przez Rektora 
WSZŚ w Tucholi opracowuje koncepcję efektów i programu studiów. Co najmniej raz w roku efekty 
uczenia się i program studiów jest przedmiotem oceny i  dyskusji na posiedzeniach Rady 
Konsultacyjno-Programowej dla kierunku leśnictwo. W skład Rady wchodzili m.in.: Dyrektor 
Regionalny Lasów Państwowych w Toruniu, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rytel, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Tuchola, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Lubichowo, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Trzebciny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie, przedstawicielka studentów WSZŚ w Tucholi oraz Rektor 
WSZŚ w Tucholi i Dziekan Wydziału Inżynieryjnego WSZŚ w Tucholi. Po uzgodnieniu                                
i uwzględnieniu wniosków oraz  propozycji usprawnień projekt efektów uczenia się jest 
przedstawiany przez dziekana Wydziału Inżynieryjnego na posiedzeniu Senatu WSZŚ w Tucholi.  
       Kierunek leśnictwo usytuowany jest w dyscyplinie  nauki leśne. Kluczowymi efektami uczenia się 
dla kierunku leśnictwo I stopnia w zakresie wiedzy są te odnoszące się charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji poziomu 6: 
¾ zakres i głębia/kompletność perspektywy poznawczej i zależności (P6S_WG). Na kierunku 

studiów leśnictwo I stopnia realizuje się w tym zakresie następujące kierunkowe efekty uczenia 
się. Absolwent kierunku zna i rozumie:  
- zjawiska i procesy przyrodnicze, w szczególności w zakresie  botaniki, zoologii,  fizyki, 

chemii i klimatologii, 
- metody matematyczne i statystyczne oraz ich wykorzystywanie w interpretacji zjawisk                        

i procesów przyrodniczych, 
- wiedzę w zakresie najważniejszych problemów  biosfery, chemicznych, fizycznych procesów 

w niej zachodzących oraz podstaw techniki i kształtowania  środowiska w zakresie nauk 
leśnych, 

- wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych i przyrody nieożywionej na różnych 
poziomach złożoności w leśnictwie, 

- wiedzę o technicznych zadaniach inżynierskich w zakresie nauk leśnych, 
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- wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów technicznych związanych z gospodarowaniem 
zasobami leśnymi, 

- specjalistyczną wiedzę  o roli i znaczeniu zasobów leśnych i zrównoważonego ich 
użytkowania oraz ma elementarną wiedzę o istniejących zagrożeniach, 

- specjalistyczną wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój 
zasobów leśnych. 

¾ Kontekst/uwarunkowania i skutki (P6S_WK).  Na kierunku leśnictwo studia I stopnia   
       w programie studiów realizuje się w tym zakresie kierunkowe efekty uczenia się –   
       absolwent zna i rozumie: 

- wiedzę ekonomiczną i prawną dotyczącą gospodarowania w leśnictwie oraz zna 
uwarunkowania działalności inżynierskiej w tym zakresie, 

- techniki i technologie,  pozwalające wykorzystać i kształtować zasoby leśne w celu poprawy 
jakości życia człowieka, 

- narzędzia i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować zasoby leśne w celu poprawy 
jakości życia człowieka, 

- wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności 
gospodarczej  oraz ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej  zasoby leśne dla realizacji potrzeb społeczeństwa, 

- metody,  techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań 
inżynierskich w zakresie leśnictwa oraz typowe technologie inżynierskie w zakresie hodowli, 
ochrony, użytkowania i urządzania lasu, 

- podstawowe parametry pożaru oraz sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych, będących                    
w wyposażeniu Lasów Państwowych, 

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 
oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, 

- podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 
Z kolei w zakresie umiejętności na kierunku leśnictwo studia I stopnia, kluczowe są kierunkowe 

efekty uczenia się związane z wykorzystywaniem wiedzy, rozwiązywaniem problemów                              
i wykonywaniem zadań (P6S_UW). Absolwent studiów I stopnia potrafi: 

- wyszukiwać, zrozumieć, analizować i wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące 
z podstawowych  źródeł z zakresu nauk leśnych, 

- stosować podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania                                 
i przetwarzania informacji  dla gospodarowania zasobami leśnymi, a szczególności System 
Informatyczny Lasów Państwowych, 

- wykorzystywać dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, 
- wykonywać zlecone proste zadania badawcze i ekspertyzy w zakresie leśnictwa                           

pod kierunkiem opiekuna naukowego. Prawidłowo interpretuje  rezultaty i wyciąga wnioski, 
- dokonać wstępnej oceny efektywności ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, 
- przeprowadzić  obserwację oraz wykonywać w terenie lub w laboratorium proste pomiary 

techniczne z zakresu nauk leśnych. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym 
pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, 

- dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i   ocenić istniejące rozwiązania 
techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie 
leśnictwa, 

- analizować i ocenić wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie 
zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia 
kompetencji  inżynierskich. Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, 
dostrzegać  ich aspekty systemowe i pozatechniczne, 

- przygotować typowe prace inżynierskie w języku polskim w zakresie leśnictwa oraz potrafi 
wykorzystać podstawowe źródła. Posiada zdolność dokonania  identyfikacji i sformułowania 
specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w leśnictwie, 
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- rozwiązać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów                  
i norm inżynierskich. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania 
prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować 
właściwą metodę i narzędzia w zakresie leśnictwa 

- zaprojektować - zgodnie z zadaną specyfikacją - oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, 
system lub proces, używając właściwych metod technik  i narzędzi w zakresie leśnictwa 

- ocenić potencjał, kierunek i szybkość rozwoju pożaru, 
- dobrać właściwy sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze oraz użyć je do gaszenia pożaru, 
- wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską 

doświadczenie. 
        Ponadto na kierunku leśnictwo studia I stopnia w zakresie  komunikowania /odbierania                          
i tworzenia wypowiedzi, upowszechniania wiedzy w środowisku (P6S_UK) realizowane są 
następujące efekty uczenia się. Absolwent potrafi: 

- precyzyjnie porozumiewać się z  różnymi  podmiotami w formie werbalnej i poza werbalnej, 
- komunikować się w  języku obcym w zakresie leśnictwa  na poziomie B2   
       (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), czyta ze zrozumieniem   
       nieskomplikowane teksty w języku obcym oraz posiada umiejętność wystąpień  
       ustnych w tym języku, w szczególności w zakresie problematyki dotyczącej leśnictwa. 

 Absolwent kierunku leśnictwo, w wyniku realizacji kierunkowych efektów uczenia się (P6S_UO) 
– organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa, potrafi współdziałać i pracować w grupie 
przyjmując w niej różne role oraz planować i organizować pracę indywidualną i grupową, 
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także 
kierunkowe efekty uczenia dotyczące uczenia się/planowania własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób (P6S_UU) absolwent realizuje kierunkowe, dzięki realizacji których potrafi samodzielnie 
planować i realizować własne uczenie przez całe życie. 

Zgodnie z PRK ważną grupę efektów na kierunku leśnictwo studiach I stopnia stanowią te 
dotyczące kompetencji społecznych: oceny/krytycznego podejścia (P6S_KK), odpowiedzialności                      
i wypełniania zobowiązań społecznych (P6S_KO), roli zawodowej / niezależności i rozwoju etosu 
(P6S_KR). W wyniku realizacji kierunkowych efektów uczenia się w zakresie kompetencji 
społecznych absolwent studiów na kierunku leśnictwo I stopnia  jest gotów do:  

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Uznawania znaczenia wiedzy w  rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych. Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy                          
z zakresu  leśnictwa, 

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym zasad przestrzegania etyki zawodowej                 
i dbałość dorobek i tradycję zawodu. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  
z wykonywaniem zawodu leśnika 

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach 
zagrożenia oraz ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności                  
w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko                             
i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje również w aspekcie etycznym. 
Wypełnia zobowiązania społeczne i inicjuje działania na rzecz środowiska społecznego, 

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
W programie studiów  leśnictwo I stopnia w pełni są realizowane efekty uczenia się dla 

kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie.   
 

 
 
 
 
Tabela 2. Przedmioty realizujące efekty uczenia się dla kwalifikacji obejmujących kompetencje 
inżynierskie



 

 

 
Charakterystyki 

drugiego stopnia PRK 
dla kwalifikacji 
obejmujących 
kompetencje 
inżynierskie 

Kierunkowe efekty uczenia się I stopnia 
kierunku leśnictwo Przedmioty 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
P6S_WG wiedzę o technicznych zadaniach 

inżynierskich w zakresie nauk leśnych 
K_W06 

 

Nowoczesne technologie 
pozyskiwania i przetwarzania 
danych o środowisku 
Hydrologia siedlisk leśnych 
Inżynieria leśna 
Procesy pozyskiwania drewna 
Technologie przerobu drewna 

P6S_WG techniki i technologie,  pozwalające 
wykorzystać i kształtować zasoby leśne                  
w celu poprawy jakości życia człowieka 
K_W07 

Technologia informacyjna 
Nowoczesne technologie 
pozyskiwania i przetwarzania 
danych o środowisku 
Hydrologia siedlisk leśnych 
Inżynieria leśna 
Nauka o produkcyjności lasu 
Leśnictwo a Natura 2000 
Użytkowanie zasobów leśnych 
Urządzanie lasu 
Uboczne użytkowanie lasu 

P6S_WG narzędzia i materiały pozwalające 
wykorzystać i kształtować zasoby leśne w 
celu poprawy jakości życia człowieka K_W08 

Maszynoznawstwo leśne 
Inżynieria leśna 
Technologie przerobu drewna 
Uboczne użytkowanie lasu 

P6S_WG cyklu życia obiektów i systemów 
technicznych związanych z gospodarowaniem 
zasobami leśnymi K_W09 

Inżynieria leśna 
Nauka o produkcyjności lasu 
Użytkowanie zasobów leśnych 
Urządzanie lasu 

P6S_WG metody,  techniki, narzędzia i materiały 
stosowane przy rozwiązywaniu prostych 
zadań inżynierskich w zakresie leśnictwa oraz 
typowe technologie inżynierskie w zakresie 
hodowli, ochrony, użytkowania i urządzania 
lasu K_W15 

Geodezja 
Hodowla lasu – selekcja      
i nasiennictwo 
Entomologia leśna  
Inżynieria leśna 
Ochrona lasu 
Procesy pozyskiwania drewna 
Technologie przerobu drewna 
Użytkowanie zasobów leśnych 
Seminarium dyplomowe 
System Informatyczny Lasów 
Państwowych 

P6S_WK wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, prowadzenia 
działalności gospodarczej  oraz ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju indywidualnej 
przedsiębiorczości wykorzystującej  zasoby 
leśne dla realizacji potrzeb społeczeństwa 
K_W14 

Mikroekonomia 
Makroekonomia  
Komunikacja społeczna 
Gospodarowanie w leśnictwie  
Rynek drzewny 
Zarządzanie przedsiębiorstwem 
leśnym 
Podstawy przedsiębiorczości 

Umiejętności: absolwent potrafi 
P6S_UW_inż_1 
 

wykonywać zlecone proste zadania badawcze 
i ekspertyzy w zakresie leśnictwa pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. Prawidłowo 
interpretuje  rezultaty i wyciąga wnioski 
K_U05 

Botanika leśna 
Fizjologia roślin drzewiastych 
Gleboznawstwo z geologią 
Ekologia z sozologią 
Entomologia leśna 
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Hodowla lasu- szkółkarstwo leśne 
Fitopatologia leśna z mikrobiologią 
Nauka o produkcyjności lasu 
Siedliskoznawstwo leśne 
Procesy pozyskiwania drewna 
Leśnictwo a Natura 2000 
Chronione owady w leśnictwie 
Genetyka drzew leśnych 
Rynek drzewny 
Seminarium dyplomowe     

P6S_UW_inż_2 dokonać wstępnej oceny efektywności 
ekonomicznej podejmowanych działań 
inżynierskich K_U06 

Inżynieria leśna 
Podstawy przedsiębiorczości 
Gospodarowanie w leśnictwie   
Urządzanie lasu 
Rynek drzewny 

P6S_UW_inż_1 
P6S_UW_inż_2 

przeprowadzić  obserwację oraz wykonywać 
w terenie lub w laboratorium proste pomiary 
techniczne z zakresu nauk leśnych. Potrafi 
planować i przeprowadzać eksperymenty,                 
w tym pomiary i symulacje komputerowe, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać 
wnioski K_U07 
 

Botanika leśna 
Nowoczesne technologie 
pozyskiwania i przetwarzania 
danych o środowisku 
Chemia 
Geodezja 
Podstawy genetyki 
Fizjologia roślin drzewiastych 
Gleboznawstwo z geologią 
Meteorologia i klimatologia  
Fotogrametria i systemy informacji 
przestrzennej 
Ekologia z sozologią 
Dendrometria  
Entomologia leśna 
Fitopatologia leśna z mikrobiologią 
Nauka o produkcyjności lasu 
Siedliskoznawstwo leśne 
Ochrona lasu 
Procesy pozyskiwania drewna   
Leśnictwo a Natura 2000 
Urządzanie lasu 
Uboczne użytkowanie lasu 
Praktyka zawodowa 

P6S_UW_inż_3 dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić istniejące 
rozwiązania techniczne, a w szczególności 
urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi 
w zakresie leśnictwa K_U08 

Maszynoznawstwo leśne 
Gospodarka łowiecka  
Inżynieria leśna 
Ochrona lasu 
Użytkowanie zasobów leśnych 
Praktyka zawodowa 

P6S_UW_inż_2 analizować i ocenić wady i zalety 
podejmowanych działań mających na celu 
rozwiązywanie zaistniałych problemów 
zawodowych – dla nabrania doświadczenia 
i doskonalenia kompetencji  inżynierskich. 
Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich, dostrzegać  ich aspekty 
systemowe i pozatechniczne K_U09 

Ergonomia 
Inżynieria leśna 
Ochrona lasu 
Praktyka zawodowa 
 

P6S_UW_inż_5 przygotować typowe prace inżynierskie                   
w języku polskim w zakresie leśnictwa oraz 
potrafi wykorzystać podstawowe źródła. 
Posiada zdolność dokonania  identyfikacji                            
i  sformułowania specyfikacji  prostych zadań 
inżynierskich o charakterze praktycznym w 
leśnictwie K_U10 

Hodowla lasu - selekcja    
i nasiennictwo 
Dendrometria 
Hodowla lasu- szkółkarstwo leśne 
Inżynieria leśna 
Hodowla lasu - technika hodowli 
lasu 
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 Odnowienie i pielęgnacja lasu 
Praktyka zawodowa 
Seminarium dyplomowe 
Ochrona własności intelektualnej  

P6S_UW_inż_5 rozwiązać praktyczne zadania inżynierskie 
wymagające korzystania ze standardów i 
norm inżynierskich. Potrafi ocenić 
przydatność metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego 
o charakterze praktycznym oraz wybrać 
i zastosować właściwą metodę i narzędzia w 
zakresie leśnictwa K_U12 

Maszynoznawstwo leśne 
Nowoczesne technologie 
pozyskiwania i przetwarzania 
danych o środowisku 
Dendrometria 
Entomologia leśna  
Fitopatologia leśna z mikrobiologią  
Inżynieria leśna 
Nauka o produkcyjności lasu 
Ochrona lasu 
Użytkowanie zasobów leśnych 

P6S_UW_inż_4 zaprojektować - zgodnie z zadaną 
specyfikacją - oraz zrealizować proste 
urządzenie, obiekt, system lub proces, 
używając właściwych metod technik  i 
narzędzi w zakresie leśnictwa K_U13 

Gospodarka łowiecka  
Inżynieria leśna 
Procesy pozyskiwania drewna 
Użytkowanie zasobów leśnych 
Urządzanie lasu 

P6S_UW_inż_6 wykorzystać zdobyte w środowisku 
zajmującym się zawodowo działalnością 
inżynierską doświadczenie K_U16 

Praktyka zawodowa 

 
Efekty uczenia się dla studiów II stopnia oparto o Polską Ramę Kwalifikacji. Kluczowe efekty                 

w zakresie wiedzy odnoszą się do posiadania pogłębionej wiedzy z dyscypliny nauk leśnych.  
Kierunek leśnictwo usytuowany jest w dyscyplinie  nauki leśne. Kluczowe efekty dla kierunku 

leśnictwo II stopnia w zakresie wiedzy odnoszą się do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji poziomu 7: 
¾ zakres i głębia/kompletność perspektywy poznawczej i zależności (P7S_WG). Na kierunku 

studiów leśnictwo II stopnia realizuje się następujące kierunkowe efekty uczenia się. Absolwent 
kierunku zna i rozumie:  
- rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i pokrewnych 

dostosowaną do wykorzystania praktycznego w leśnictwie, 
- zaawansowaną wiedzę na temat społeczno – gospodarczych  oraz prawnych uwarunkowań 

funkcjonowania i rozwoju leśnictwa, 
- pogłębioną wiedzę i  ma doświadczenia praktyczne wynikające z wyzwań współczesnego 

leśnictwa oraz determinant  polityki wobec środowiska przyrodniczego, 
- rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących 

funkcjonowanie i rozwój obszarów leśnych, 
- rozszerzoną wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych                  

i technologii typowych dla leśnictwa  oraz zna i umie stosować w praktyce standardy i normy 
techniczne w gospodarce leśnej, 

- pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności, potrafi korzystać  z zasobów własności 
intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. 

¾ Kontekst/uwarunkowania i skutki (P7S_WK).  Na kierunku leśnictwa studia II stopnia                          
w programie studiów realizuje się kierunkowe efekty uczenia się – absolwent zna i rozumie: 
- pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, krajobrazu i biosfery, a także 

wykazuje znajomość zaawansowanych praktycznych (inżynierskich) metod, technik, 
technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać potencjał przyrody dla wyższej 
jakości życia człowieka  

- rozszerzoną wiedzę pozwalającą na pogłębioną analizę zależności środowiska przyrodniczego 
i opracowanie koncepcji rozwiązań inżynierskich w sektorze leśnym oraz rozumie ideę 
zrównoważonego rozwoju  i jego zagrożeń 
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- ekonomiczno – prawne i inne uwarunkowania tworzenia oraz rozwoju indywidualnej 
przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania w leśnictwie. 

Z kolei w zakresie umiejętności na kierunku leśnictwo studia II stopnia, kluczowe są kierunkowe 
efekty uczenia się związane z wykorzystywaniem wiedzy, rozwiązywaniem problemów                              
i wykonywaniem zadań (P7S_UW). Absolwent studiów II stopnia potrafi: 

- gromadzić,  selekcjonować i wykorzystać dane z różnych źródeł niezbędne do prowadzenia 
gospodarki leśnej oraz zna zasady prognozowania rozwoju zasobów przyrodniczych, 

- stosować  odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania 
informacji z zakresu gospodarki leśnej, 

- zaplanować, przeprowadzić, analizować i oceniać działania praktyczne z zakresu leśnictwa, 
- analizować problemy gospodarki leśnej na płaszczyźnie ludzkiej, finansowej, rzeczowej, 

przyrodniczej i technicznej. Ponadto potrafi analizować i prognozować stan środowiska                      
i zasobów przyrodniczych w oparciu o monitoring i bioindykację, 

- identyfikować zagrożenia ekosystemów, zna metody ich wykrywania, monitorowania                           
i badania. Potrafi projektować działania zapobiegawcze, profilaktyczne i ratownicze, 

- podejmować zadania praktyczne z zakresu leśnictwa, dokonuje wyboru określonych koncepcji 
rozwiązania problemu, jest w stanie kreować własne pomysły dla osiągnięcia zamierzonego 
efektu.                                                           

Ponadto na kierunku leśnictwo studia II stopnia w zakresie  komunikowania /odbierania                 
i tworzenia wypowiedzi, upowszechniania wiedzy w środowisku (P7S_UK) realizowane są 
następujące efekty uczenia się. Absolwent potrafi: 

- w pogłębionym stopniu przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym                 
w zakresie leśnictwa wykorzystując właściwe dla danej dyscypliny słownictwo, 

- praktycznie dobierać i wykorzystać różnorodne metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
pisemnej i graficznej, w tym zaawansowane techniki informacyjno – komunikacyjne                       
we współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami infrastruktury 
instytucjonalnej, 

- przygotowywać prace pisemne w języku polskim o charakterze naukowym z zakresu 
leśnictwa i środowiska przyrodniczego, ma możliwości językowe z zakresu leśnictwa na 
poziomie B2+ (angielski, rosyjski, niemiecki)  dla słownictwa fachowego. Potrafi korzystać z 
norm i standardów inżynierskich. 

Absolwent kierunku leśnictwo II stopnia, w wyniku realizacji kierunkowych efektów uczenia się 
(P7S_UO) – organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa, potrafi samodzielnie planować                         
i realizować własne uczenie przez całe życie i ukierunkować innych w tym zakresie; kreować potrzebę 
ciągłego kształcenia się w środowisku zawodowym i umie to kształcenie organizować: kierować pracą 
zespołu oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania. 

Zgodnie z PRK ważną grupę efektów na kierunku leśnictwo studiach II stopnia stanowią te 
dotyczące kompetencji społecznych: oceny/krytycznego podejścia (P6S_KK), odpowiedzialności                    
i wypełniania zobowiązań społecznych (P6S_KO), roli zawodowej / niezależności i rozwoju etosu 
(P6S_KR). W wyniku realizacji kierunkowych efektów uczenia się w zakresie kompetencji 
społecznych absolwent studiów na kierunku leśnictwo II stopnia jest gotów do:  

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Uznawania znaczenia wiedzy w  rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych. Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu  
leśnictwa, 

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym zasad przestrzegania i rozwijania  etyki 
zawodowej oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad.  Dbałości o tradycję zawodu                    
i rozwijania jego dorobku. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane                          
z wykonywaniem zawodu leśnika, 

- odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach 
zagrożenia oraz ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności                    
w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ma świadomość ważności i rozumie 
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pozatechniczne aspekty działalności zawodowej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej 
z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje również w aspekcie etycznym. Wypełnia 
zobowiązania społeczne oraz  inspiruje i organizuje  działania na rzecz środowiska 
społecznego, 

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
Wymienione powyżej kluczowe efekty kształcenia są spójne z koncepcją i programem studiów,             

w trakcie których na I stopniu studenci nabywają kwalifikacje niezbędne  
do wykonywania zawodu inżyniera leśnika, w tym m.in. umiejętność diagnozowania, interpretowania 
oraz pozyskiwania danych do analizowania problemów praktycznych (inżynierskich) oraz ich 
rozwiązywania. Z kolei program II stopnia studiów ukierunkowany jest na wykształcenie umiejętności 
dążących do tego, aby absolwent mógł projektować przedsięwzięcia wiążące się z rozwiązywaniem 
problemów oraz kierować realizacją takich przedsięwzięć. W ramach realizacji programu II stopnia 
istotne jest również by, rozwijać takie kompetencje jak kreatywność, analityczne myślenie oraz praca 
zespołowa. 

Kluczowe efekty uczenia się odpowiadają również zróżnicowaniu poziomów przekazywanej 
wiedzy i nabywanych umiejętności na I i II stopniu studiów. W ten sposób studenci są w stanie 
przyswajać wiedzę i sukcesywnie nabywać niezbędne kompetencje. Kierunkowe efekty uczenia się              
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zostały rozwinięte i uszczegółowione                
w sylabusach przedmiotów ujętych w ramach treści kształcenia ogólnego, podstawowych, 
kierunkowych oraz modułowych. Efekty są realizowane poprzez treści przekazywane na 
poszczególnych przedmiotach, a ich weryfikacja odbywa się w formie zaproponowanej przez 
prowadzącego nauczyciela akademickiego. 
 
 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 
Treści programowe 

Plany i programy studiów na kierunku leśnictwo zawierają treści kształcenia  zapewniające 
realizację kierunkowych i przedmiotowych efektów uczenia się. Przedmioty wykładane w ramach 
kierunku Leśnictwo na studiach I i II stopnia oraz ich struktura podporządkowane są celom kształcenia 
sformułowanym w sylwetce absolwenta.  

Plany studiów zachowują odpowiednią sekwencję zajęć zapewniającą stopniową  i systematyczną 
realizację efektów uczenia się. W pierwszej kolejności realizowane są treści kształcenia ogólnego, 
następnie moduł treści kształcenia treści podstawowych i  moduł treści kierunkowych. Treści 
kształcenia przekazywane na poszczególnych przedmiotach są spójne z ustalonymi kierunkowymi 
efektami uczenia się oraz ich rozwinięciami w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. Treści kształcenia w sposób kompleksowy  i specyficzny uwzględniają aktualną wiedzę 
w dyscyplinie nauki leśne oraz opierają się na doświadczeniu praktycznym i zastosowaniach                        
w leśnictwie. Program kształcenia zapewnia odpowiednią dla dyscypliny nauki leśne sekwencję treści 
kształcenia prowadzącą do uzyskania wszystkich efektów uczenia się. Treści te zawarte są                           
w sylabusach dostępnych dla studentów poprzez system Wirtualny Dziekanat. Są one systematycznie 
uaktualniane i dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy. Uwzględniają także rezultaty badań, 
doświadczeń praktycznych oraz wymagań zmieniającego się otoczenia. Odpowiedni poziom 
merytoryczny zajęć jest utrzymywany dzięki regularnym hospitacjom, ankietom oceniającym jakość 
kształcenia oraz monitoringowi stopnia osiągania efektów uczenia się przez Radę Konsultacyjno – 
Programową.  

Na kierunku Leśnictwo treści kształcenia dotyczą przede wszystkim znajomości przedmiotów 
kierunkowych i realizują przedmiotowe efekty, które są bezpośrednio podporządkowane kierunkowym 
efektom uczenia się. Przykładowe powiązania treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia się 
zawiera tabela 3.  
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Tabela 3. Zestawienie wybranych kierunkowych efektów uczenia się z przykładowymi treściami 
kształcenia 

Kierunkowy efekt 
uczenia się 

Przedmiot Przykładowe treści kształcenia 

Leśnictwo I stopień 
K_W01  Botanika leśna Budowa komórki i tkanek roślinnych, Morfologia i anatomia 

korzenia, pnia i korony drzew iglastych i liściastych, 
Rozmnażanie i cykle życiowe drzew iglastych i liściastych 

 Podstawy genetyki Genetyka klasyczna. I i II Prawo Mendla i zasada dominacji, 
Genetyka molekularna. Nośniki dziedziczenia, Kwasy 
nukleinowe i białka. Mechanizmy przekazywania informacji 
genetycznej 
Zmienność organizmów. Mutacje – rodzaje i konsekwencje, 
Genetyka populacyjna – równowaga Hardy’ego-Weinberga 

K_W02 Meteorologia i 
klimatologia 

Prognozowanie pogody (analiza synoptyczna, ośrodki 
baryczne, masy powietrza, fronty atmosferyczne, metody 
prognozowania pogody) 
Zmiany klimatu  (metody badań zmian klimatu, naturalne                           
i antropogeniczne zmiany klimatu, zmiany klimatu w czasach 
przedhistorycznych, współczesne zmiany klimatu). 
Klimatyczne granice zasięgu lasów na kuli ziemskiej. Klimat 
lasu: pochłanianie promieniowania, bilans radiacyjny, 
rozchodzenie się światła w lesie, warunki termiczne i 
wilgotnościowe w lesie, zmiany kierunku i prędkości wiatru                
w lesie, właściwości balneologiczne lasu (lasoterapia) 

Statystyka Analiza współzależności: korelacja i  regresja – współczynniki 
korelacji, regresja liniowa – współczynniki prostej regresji. 
Elementy teorii estymacji: estymatory – określenie, notacja, 
klasyfikacja, estymacja punktowa parametrów rozkładu, idea  
estymacji przedziałowej, estymatory średniej i wariancji 

K_W03  Gospodarowanie w 
leśnictwie 

Gospodarka leśna, Plan Urządzania Lasu, Znaczenie lasów                  
i gospodarki leśnej w gospodarce narodowej, Rodzaje 
działalności gospodarczej prowadzone w nadleśnictwie, 
Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w PGL LP 

K_W05  

Zoologia leśna Charakterystyka zwierząt z uwzględnieniem ich filogenezy, 
systematyki i miejsca w ekosystemie. 
Woda oraz organizmy roślinne, zwierzęce i człowiek jako 
środowisko życia poszczególnych  wybranych zwierząt 
jednokomórkowych.   
Zwierzęta różnych grup systematycznych współżyjące z 
poszczególnymi gatunkami wybranych roślin, zwierząt                       
i człowiekiem. Głównie zwierzęta pasożytnicze w populacjach 
zwierząt kręgowych ze szczególnym uwzględnieniem 
gatunków należących do robaków płaskich i robaków obłych.     
Gleba jako środowisko życia zwierząt kręgowych. 

K_W06 Inżynieria leśna Badania geotechniczne, Podstawowe wiadomości z 
gruntoznawstwa, 
Roboty ziemne oraz odwadniające 
Umocnienia skarp wykopów i nasypów 
Nawierzchnie dróg leśnych oraz ich wymiarowanie 
Małe mosty 
Przepisy prawa budowlanego 

K_W08  Maszynoznawstwo Podstawowe informacje o materiałach stosowanych w budowie 
maszyn wykorzystywanych w  produkcji leśnej 
Budowa i wykorzystanie maszyn do prowadzenia prac 
uprawowych, nawożenia i ochrony upraw leśnych 
Budowa i wykorzystanie maszyn do prowadzenia prac siewu                
i sadzenia stosowanych w leśnictwie 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w pozyskaniu drewna, 
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zasady obsługiwania maszyn i urządzeń leśnych 
K_W11 Dendrometria Określanie miąższości strzał i części strzał,                                

Dokładność wzorów dendrometrycznych.                                        
Definicja błędów, Teoretyczna dokładność wzorów 
dendrometrycznych, Pomiary na drzewie leżącym, Przyczyny 
niedokładności wyników określania miąższości za pomocą 
wzorów dendrometrycznych. Pomiar miąższości różnych 
sortymentów drewna. Pomiar drzewa stojącego, pomiar 
grubości, pomiar wysokości,  określenie liczby kształtu, 
określenie miąższości. 
Pomiar drzewostanu, ogólne zasady pomiaru miąższości 
drzewostanu,   określenie elementów miąższości, określenie 
miąższości drzewostanu. 

K_U01 SILP System 
Informatyczny Lasów 
państwowych 

Model organizacji SILP, Sprzętowe i programowe elementy 
SILP w biurze nadleśnictwa i leśnictwa. 
Zasoby bazy danych SILP 

K_U2 Komunikacja 
społeczna 

Czynniki wpływające na sprawność procesu komunikacji, 
reguły sprawnego komunikowania,  zakłócenia w procesie 
komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna, wybrane 
aspekty komunikacji werbalnej (aktywne słuchanie, elementy 
rozmowy, zadawanie pytań, stosowanie parafrazy), 
komunikacja niewerbalna, mowa ciała (makro i mikrosygnały   
i ich rola w procesie komunikacji, nawiązanie i prowadzenie 
kontaktu, znaczenie pierwszego wrażenia) 

K_U05 Nauka o 
produkcyjności lasu 

Badanie przyrostu rocznego grubości na wysokości pierśnicy 
sosny zwyczajnej na podstawie nawiertów świdrem Presslera, 
Analiza strzały 42 letniej sosny zwyczajnej, Statystyczna 
charakterystyka wybranych cech taksacyjnych ustalonych na 
podstawie analizy strzały 

K_U07 Gleboznawstwo Fizyczne właściwości gleb - faza płynna gleby: postacie wody 
glebowej, wilgotność gleb, chemizm roztworu glebowego i 
metody oznaczania; Próchnica gleb leśnych, charakterystyka, 
frakcjonowanie próchnicy i metody oznaczania jej zawartości 
w glebach, stosunek węgla organicznego do azotu ogółem 
(C:N); Odczyn gleb – metody oznaczania odczynu glebowego, 
kwasowość gleb i jej rodzaje oraz metody oznaczania i 
możliwości praktycznego wykorzystywania wyników 
analitycznych materiału glebowego, określanie potrzeb 
wapnowania gleb 

K_U12 Użytkowanie 
zasobów leśnych 

Zasady i metody szacunku brakarskiego drzew na pniu. 
Omówienie i przeprowadzenie sposobów oceny zasobności 
bazy surowców leśnych. Wykonanie szacunku brakarskiego. 
Klasyfikacja surowca drzewnego na wybranych drzewach 
stojących, liściastych i iglastych. Pomiar wydatku 
energetycznego podczas pracy na wybranych stanowiskach 
pracy z zastosowaniem międzynarodowych arkuszy ocen IEA. 
Ergonomicznej Listy Kontrolnej. Wykonanie podczas pracy 
pomiarów chronometrażowych i wykonanie fotografii dnia 
roboczego. 

K_U13 Urządzanie lasu Założenie i wykonanie pomiarów na powierzchniach 
relaskopowych. Praktyczne wykorzystanie różnych metod 
określania pola powierzchni przekroju drzewostanów i ocena 
ich dokładności. Inwentaryzacja zapasu, praktyczne 
posługiwanie się tablicami zasobności i przyrostu miąższości 
oraz tablicami miąższości drzew stojących. Ocena 
dokładności stosowanych metod inwentaryzacji lasu. 
Wykonanie projektu częściowej inwentaryzacji lasu oraz 
obliczenia etatu cięć 
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Leśnictwo II stopień 

K_W03 Współczesne 
zagadnienie genetyki 
drzew 

Technologia rekombinacji DNA, Drzewa transgeniczne. 
Genomika populacyjna, Ochrona zasobów genowych, 
czynniki i zagrożenia, Źródła naturalnej i indukowanej 
zmienności 

K_U03 Geomatyka w 
leśnictwie 

Przetwarzanie zobrazowań teledetekcyjnych na poziomie 
podstawowym, Charakteryzowanie stanu lasu na podstawie 
zobrazowań teledetekcyjnych,  
postrzega relacje pomiędzy lasem i jego parametrami, 
mierzonymi na gruncie, a jego obrazem na zdjęciach 
lotniczych i satelitarnych, Zastosowanie teledetekcji na 
poziomie leśnictwa, nadleśnictwa i regionu, Dobieranie 
zobrazowań teledetekcyjne do odpowiednich zastosowań, 
Definiowanie potrzeb oraz formułowanie celów zastosowań 
teledetekcji do wspierania określonych zadań zarządczych                  
w lasach, Przetwarzanie i interpretowanie danych 
teledetekcyjnych 

K_U04 Doświadczalnictwo w 
leśnictwie 
 

Projektowanie zakładania doświadczenia, Analiza danych 
opisu taksacyjnego i przygotowanie planu rozmieszczenia 
osobników na powierzchni i powtórzeń. Wyznaczenie 
powierzchni doświadczalnej w terenie i rozmieszczenia 
osobników na gruncie. Założenie powtórzeń w ramach próby. 
Założenie doświadczenia na powierzchni nietypowej, np.                 
o dużych deniwelacjach terenu i zróżnicowanym 
uwilgotnieniu, a także z różnym poziomem wód gruntowych. 
Organizacja i wykonywanie pomiarów. 

K_U06 Certyfikacja                      
w leśnictwie 

Wskaźniki wymierne certyfikacji PEFC na podstawie 
przykładowej bazy danych Nadleśnictwa,  przygotowanie 
wykazu lasów HCVF w oparciu o przykładowa bazę danych 
opisu taksacyjnego SILP,  przygotowanie wykazu obiektów 
chronionych na podstawie opisu taksacyjnego bazy danych 
SILP,  przygotować obowiązujące zasady postępowania w 
zakresie BHP oraz prowadzenia procesów technologicznych                
w lasach certyfikowanych 

 
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć 

Programy kształcenia na kierunku Leśnictwo zostały zaprojektowane w oparciu  
o najnowsze osiągnięcia badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie nauki leśne oraz wymagania 
praktyki gospodarowania w leśnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki funkcjonowania 
Lasów  Państwowych.   Fakt  ten  jest  na  tyle  ważny  dla  WSZŚ w  Tucholi,   że  został uwypuklony                    
w misji i jest przedmiotem systematycznego monitorowania. 

W WSZŚ w Tucholi funkcjonuje Zespół ds. Jakości Kształcenia, który umożliwia pracownikom 
zgłaszanie projektów zmian w programach i planach studiów. Ponadto doskonalenie sposobu realizacji 
programu kształcenia następuje także w ramach prac Rady Konsultacyjno – Programowej,  jak 
również na podstawie anonimowych, corocznych ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez 
studentów kierunku Leśnictwo. Ponadto nauczyciele akademiccy na bieżąco aktualizują treści                        
i metody prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, wykorzystując w tym celu wyniki badań 
naukowych oraz doświadczenie praktyczne i zawodowe. 

Na kierunku Leśnictwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym trwają osiem semestrów. 
W czasie trwania studiów studenci, aby zrealizować efekty uczenia się muszą uzyskać 240 ECTS. 
Praktyki zawodowe w wymiarze łącznie 12 tygodni są integralną składową programu studiów. 
Program studiów na studiach niestacjonarnych obejmuje łącznie 1 311 godzin dydaktycznych  i 480 
godzin praktyk zawodowych. Strukturę programu studiów prezentuje tabela 4. 
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Tabela 4. Struktura programu studiów na kierunku Leśnictwo studia I stopnia 
Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć 

wykłady ćwiczenia laboratoria zajęcia 
terenowe 

praktyka 
zawodowa Razem 

660 388 120 143 480 1791 
Udział procentowy zajęć w ogólnej liczbie godzin 

wykłady ćwiczenia laboratoria zajęcia 
terenowe 

praktyka 
zawodowa Razem 

36,85% 21,66% 6,70% 7,98% 26,80% 100,00% 
 
W czasie trwania studiów studenci studiów pierwszego stopnia realizują cztery moduły: moduł 

kształcenia ogólnego, moduł kształcenia treści podstawowych, moduł kształcenia treści kierunkowych, 
moduł dyplomowy oraz praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość wyboru spośród dwóch 
modułów: moduł techniki produkcji, moduł zagospodarowanie lasu.  

 
Tabela 5. Moduły kształcenia na kierunku leśnictwo studia I stopnia 

Moduły kształcenia ECTS 

Kształcenia ogólnego 22 

Kształcenia treści podstawowych 43 

Kształcenia treści kierunkowych 129 

Moduł techniki produkcji 20 

Moduł zagospodarowanie lasu 20 

Praktyka zawodowa 12 

Moduł dyplomowy 14 

 
Na kierunku Leśnictwo studia drugiego stopnia o profilu praktycznym trwają cztery  semestry.               

W czasie trwania studiów studenci, aby zrealizować efekty uczenia się muszą uzyskać 120 ECTS. 
Praktyki zawodowe w wymiarze łącznie 12 tygodni są integralną składową programu studiów. 
Program studiów na studiach niestacjonarnych obejmuje łącznie 590 godzin dydaktycznych  i 480 
godzin praktyk zawodowych. Strukturę programu studiów prezentuje tabela 4. 

 
Tabela 6. Struktura programu studiów na kierunku Leśnictwo studia II stopnia 

Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć  

wykłady ćwiczenia/ 
laboratoria 

Zajęcia 
terenowe 

Praktyka 
zawodowa Razem  

304 173 113 480 1070  
Udział procentowy zajęć w ogólnej liczbie godzin  

wykłady ćwiczenia/ 
laboratoria 

Zajęcia 
terenowe 

Praktyka 
zawodowa Razem 

 
28,41% 16,17% 10,56% 44,86% 100,00%  
 
Studenci drugiego stopnia realizują  sześć modułów kształcenia: moduł kształcenia ogólnego, 

moduł metodyka badań w leśnictwie, moduł przyrodniczy, moduł techniczny, moduł społeczno – 
ekonomiczny, moduł dyplomowy, praktyki zawodowe oraz dokonują wyboru modułu: moduł 
hodowlany i moduł menedżerski. 
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Tabela 7. Moduły kształcenia na kierunku leśnictwo studia II stopnia 

Moduły kształcenia ECTS 
Kształcenia ogólnego 10 

Metodyka badań w leśnictwie 8 

Moduł przyrodniczy 28 

Moduł techniczny 22 

Moduł społeczno - ekonomiczny 9 

Moduł hodowlany 10 

Moduł menedżerski 10 

Praktyka zawodowa 12 

Moduł dyplomowy 21 
 

Plany studiów na kierunku leśnictwo zawierają treści kształcenia zapewniające realizację 
kierunkowych i przedmiotowych efektów uczenia się. Przedmioty wykładane w ramach kierunku 
Leśnictwo i ich struktura podporządkowane są celom kształcenia sformułowanym w sylwetce 
absolwenta.  

Studenci poza godzinami zajęć dydaktycznych mają dostęp do nauczycieli akademickich                      
na dyżurach konsultacyjnych. Nauczyciele akademiccy odbywają dyżury na studiach niestacjonarnych 
przed lub po planowanych zajęciach. 

Studenci posiadający zgodę na Indywidualną Organizację Studiów bądź niepełnosprawni, którzy 
nie mogą uczestniczyć w zajęciach, mają możliwość realizacji indywidualnie programu, a także 
przygotowanie w grupie lub indywidualnie projektu/prezentacji/studium przypadku/referatu. Należy 
podkreślić, że poszczególne treści programowe mogą być indywidualnie konsultowane na dyżurach 
oraz na seminariach dyplomowych. Podczas seminariów dyplomowych duży nacisk kładziony jest                   
na motywowanie studentów w zakresie poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy oraz krytycznego 
myślenia i odpowiedniego doboru danych do badań empirycznych. 

 

Metody kształcenia 
W  kształceniu leśników w WSZŚ w Tucholi stosowane metody kształcenia mają zróżnicowany 

charakter i ich zastosowanie jest podporządkowane realizacji celów kształcenia i efektów uczenia się. 
W szerokim zakresie w procesie kształcenia są wykorzystywane najnowsze osiągnięcia w zakresie 
środków przekazu (technik multimedialnych i audiowizualnych). Liczebność grup studenckich nie 
powinna przekroczyć 30 osób. Sale dydaktyczne są wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne 
(rzutniki, projektory LCD, notebooki, magnetowidy, TV, kamery wideo). Przy realizacji zajęć 
wykorzystuje się literaturę polską oraz obcojęzyczną. Coraz częściej udostępnia się materiały 
dydaktyczne na serwerze w sieci lokalnej. Wykorzystuje się laptopy i rzutniki multimedialne w celu 
prezentacji interesujących stron www lub jako narzędzie wspomagające ćwiczenia. W celach 
dydaktycznych wykorzystywane są np. foliogramy, prezentacje multimedialne i przykłady 
zaczerpnięte z praktyki, artykuły prasowe, konspekty jako materiały dydaktyczne, opisy przypadków    
i zjawisk przyrodniczych, materiał przyrodniczy, gabloty specjalistyczne (np. owadów, siedlisk 
leśnych, roślin) mikroskopowe preparaty biologiczne, zbiory nasion, próbki drewna itd. Zarówno 
wykładowcy, jak i studenci mają swobodny dostęp do internetu (internet bezprzewodowy).  

W WSZŚ w Tucholi prowadzone są następujące formy zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, 
seminaria, laboratoria, zajęcia projektowe, lektoraty, zajęcia w pracowniach  komputerowych, zajęcia 
terenowe, seminaria dyplomowe. 

Uczelnia dąży do tego, aby prezentacje problematyki wykładów prowadzone były w możliwie 
najbardziej atrakcyjnej formie, w postaci bogato ilustrowanego materiału, wywołując zaangażowanie     
i aktywne postawy studentów. Służyć temu ma sukcesywne rozbudowywanie graficznej interpretacji 
problemu, bogate ilustrowanie zagadnień teoretycznych przykładami z doświadczeń przyrodniczych,       
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z zakresu materiału objętego programem nauczania. Wykorzystuje się metody analizy przypadków 
oraz filmy dydaktyczne. 
      Kierunkowe  efekty  uczenia  się na  leśnictwie   są związane  zarówno  z  posiadaniem  szerokiej  
wiedzy w dyscyplinie nauki leśne i metodach wykorzystywanych w działalności inżynierskiej, jak              
i umiejętnościami krytycznej i samodzielnej analizy zjawisk, ich interpretacji, przygotowywania prac 
pisemnych oraz kompetencjami w postaci komunikatywności, sumienności, wytrwałości                               
i efektywności w realizacji zadań. Są one zatem niezbędne w zawodzie leśnika. Stosowane metody 
kształcenia różnią się w zależności od charakteru zajęć oraz treści kształcenia. Umożliwiają one 
osiąganie zakładanych efektów uczenia się, a także pobudzają studentów do aktywności, czynnego 
udziału w zajęciach, twórczego rozwiązywania problemów, uczą współpracy, sztuki prezentacji                    
i komunikowania się podczas prac w grupach. Najczęściej stosowane metody kształcenia na kierunku 
Leśnictwo obejmują: wykłady informacyjne (konwencjonalne), wykłady problemowe, pokazy 
multimedialne, symulacje, metody projektu, studia przypadków, referaty, obserwacje, wykonywanie 
projektów. 

Realizacja efektów uczenia się odbywa się przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych                                
i specyficznych dla danych efektów metod kształcenia. Stosowanie metod  kształcenie jest 
dostosowane do praktycznego profilu studiów. Uwzględnia wykorzystanie osiągnięć dydaktyki w 
kształceniu leśników oraz  metody zapewniające przygotowanie do  zawodu leśnika i wykonywanie 
zadań praktycznych przydatnych na przyszłych stanowiskach pracy. Tabela  8 przedstawia 
przykładowe metody kształcenia. 

 
Tabela 8. Zestawienie przykładowych metod kształcenia oraz realizowanych kierunkowych efektów 
uczenia się 

Metody kształcenia Przedmiot Realizowane efekty 
uczenia się 

I stopień 
- wykład informacyjny (konwencjonalny) 
- wykład konwersatoryjny 
- wykład problemowy 
- filmy związane z tematyką zajęć 
- prezentacje multimedialne 
- praca z kluczami i atlasami do rozpoznawania 
zwierząt 

Zoologia zwierząt K_W01 
K_W05 
K_W11 
K_U01 
K_U04 
K_K01 

- wykład konwencjonalny i wykład problemowy 
- prezentacja multimedialna 
- analiza przypadków – filmy prezentacyjne 
- pokaz wybranych maszyn i ich elementów 
- prezentacja nowości w technice leśnej 

Maszynoznawstwo K_W08 
K_W13 
K_U08 
K_U12 
K_K03 

- wykład informacyjny (konwencjonalny) 
- wykład konwersatoryjny 
- wykład problemowy 
- prezentacje multimedialna  
- referaty i projekty 
- praca z kluczami i atlasami do rozpoznawania roślin 
i zbiorowisk roślinnych 
Zajęcia terenowe: zasady i metodyka wykonywania 
zdjęć fitosocjologicznych w siedliskach roślinnych 

Botanika leśna 
K_W01 
K_W05 
K_W11 
K_U05 
K_U07 
K_U18 
K_K03 

Wykład z prezentacją multimedialną 
analiza przypadków (opis sytuacyjny) 
projekt z zakresu budowy mapy numerycznej 
dyskusje w grupach wykonywanie zadań w terenie 

Nowoczesne technologie 
pozyskiwania i 
przetwarzania danych o 
środowisku 

K_W06 
K_W07 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_U12 
K_K03 

Prezentacja multimedialna,  
wykład,  
ćwiczenia dokonywanie pomiarów na powierzchni 

Dendrometria  K_W02 
K_W11 
K_U01 
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próbnej oraz wyliczenie: 
- miąższości drzewostanu,                                                                  
- miąższości drzewostanu na podstawie wyliczonego 
sposobem Bitterlicha pierśnicowego pola przekroju 
drzewostanu,                                                                        
- przyrostu miąższości drzewostanu za okres ostatnich 
10 lat,                                                                             
- ustalenia czynnika zadrzewienia,                                                                                             
-określenie klasy  bonitacji siedliska 

K_U03 
K_U04 
K_U07 
K_U10 
K_U12 
K_U18 
K_K01 

Wykład i kameralne ćwiczenia – prezentacja treści 
przedmiotu uzupełniona rycinami, fotografiami i 
mapami, dyskusje w grupach oraz zajęcia pokazowe 
na monolitach glebowych.  
wykonywanie ćwiczeń oraz prezentacje wyników                    
w formie ilustracji lub sprawozdań opisowych. 

Gleboznawstwo K_W04 
K_W11 
K_U05 
K_U07 
K_U18 
K_K01 
K_K02 

Wykład z prezentacją multimedialną oraz pokazem 
materiałów stosowanych w budownictwie. 
Ćwiczenia kameralne mają charakter projektowy, 
wykonywanie projektu i przygotowanie prac 
kontrolnych. 
Ćwiczenia terenowe to pokaz infrastruktury 
inżynieryjnej występującej na obszarach leśnych. 

Inżynieria leśna K_W02 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_W15 
K_U06 
K_U08 
K_U10 
K_U12 
K_U13 
K_U18 
K_K03 

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, 
analiza przypadków, projekt, dyskusje w grupach, 
referaty, pokaz zdjęć, filmy dydaktyczne, 
przygotowanie dwóch projektów, przygotowanie i 
wykonanie sprawozdań 

Nauka o produkcyjności 
lasu 

K_W02 
K_W07 
K_W09 
K_W11 
K_U01 
K_U05 
K_U07 
K_U12 
K_K01 
K_K02 

Wykład, prezentacje multimedialne, filmy 
dydaktyczne, opis, pokaz, zajęcia praktyczne i 
obliczeniowe, opracowanie projektów i referatu, 
przygotowanie prezentacji, przygotowanie próbki 
określonej wady drewna, przygotowanie próbki 
drewna określonego gatunku, wykonanie sprawozdań 

Użytkowanie zasobów 
leśnych 

K_W07 
K_W09 
K_W10 
K_W10 
K_U08 
K_U12 
K_U13 

II stopień 
Prezentacja multimedialna,  
wykład,  
analiza przypadków,   
projekt, dyskusje w grupach,   
referaty, pokaz, prelekcja 

Nowoczesne technologie 
i technika leśna 

K_W04 
K_W05 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_U11 
K_K01 

Wykład z prezentacjami multimedialnymi 
Zajęcia  terenowe z podziałem na grupy :  praca z 
kluczami  i przewodnikami do oznaczania  roślin, 
zbiorowisk roślinnych i siedlisk chronionych,   
sporządzanie i analiza tabel fitosocjologicznych, 
opracowanie projektu 

Rozpoznanie i metody 
ochrony siedlisk i 
gatunków roślin o 
znaczeniu europejskim 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_U01 
K_U04 
K_U06 
K_K02 
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K_K03 
Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, 
analiza przypadków (film lub opis sytuacyjny), 
projekt, dyskusje w grupach, referaty, pokaz, 
prelekcja, przygotowanie projektu doświadczenia i 
wykonanie sprawozdań 
 

Doświadczalnictwo leśne  K_W01 
K_W05 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_K01 
K_K03 

Prezentacja multimedialna, wykład, analiza 
przypadków (film lub opis sytuacyjny), dyskusje w 
grupach, projekt ekspertyzy fitopatologicznej wraz z 
zaleceniami terapeutycznymi i profilaktycznymi 

Choroby drzew leśnych K_W04 
K_W06 
K_U05 
K_U06 
K_K02 

Prezentacja multimedialna,  
wykład,  
ćwiczenia,  
analiza przypadków (film lub opis sytuacyjny), 
dyskusje w grupach,  
projekt: na bazie opisu taksacyjnego przykładowego 
Nadleśnictwa przygotować  kryteria i wskaźniki 
zgodnie z systemem certyfikacji PEFC   

Certyfikacja w leśnictwie K_W05 
K_W06 
K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_U07 
K_U10 
K_K01 
K_K02 
K_K03 

Metody podające, w tym szczególnie wykłady 
informacyjne, prezentacja multimedialna, analiza 
przypadku, projekt koncepcyjny lub analiza problemu 
dot. rekreacyjnego zagospodarowania lasu 

Rekreacyjne 
zagospodarowanie lasu 

K_W03 
K_W05 
K_W09 
K_U04 
K_U07 
K_K02 

 
Studenci na wybranych przedmiotach realizują program poprzez pracę z użyciem sprzętu                         

i oprogramowania komputerowego (np. systemy operacyjne Microsoft Windows, systemy operacyjne 
Windows Linux (w realizacji), oprogramowanie biurowe Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, 
Open Office (w realizacji), oprogramowanie graficzne Correl Draw, oprogramowanie inżynierskie 
AutoCAD, ProgeCAD, SILP  System Informatyczny Lasów Państwowych). W ten sposób nabywają 
wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia badań empirycznych i przeprowadzania 
eksperymentów z wykorzystaniem stosownych metod badawczych. Z kolei metoda seminaryjna                      
i problemowa oraz projekty indywidualne przygotowują studentów do realizacji własnych badań w 
ramach opracowywanych prac dyplomowych. 

Uczelnia w miarę możliwości zapewnia kształcenie osobom niepełnosprawnym.  
 

Praktyki zawodowe — program i organizacja 
Zasady, program i organizację praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie Rektora WSZŚ                         

w Tucholi nr 13/2018 w sprawie zasad i organizacji odbywania studenckich praktyk zawodowych z 
dnia 31.08.2018r. oraz ustalenia poprzedniego okresu. 

Studencka praktyka zawodowa służy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w praktyce, zdobyciu 
praktycznych umiejętności zawodowych oraz poznaniu zasad funkcjonowania zakładu pracy. Odbycie 
praktyki jest jednym z warunków ukończenia studiów. Wymiar i czas odbywania praktyki zawodowej 
określa plan studiów dla kierunku, stopień studiów i profil. Na pierwszym stopniu studiów na 
kierunku leśnictwo wymiar praktyki wynosi 12 tygodni (a począwszy od roku akademickiego 
2019/2020 - 24 tygodnie). Na studiach drugiego stopnia na kierunku leśnictwo obowiązuje                          
12-tygodniowa praktyka zawodowa. 
       Studenci odbywają praktykę na podstawie umowy zawartej pomiędzy WSZŚ w Tucholi,                        
a zakładem pracy. Umowa ta zawiera między innymi: okres odbywania praktyki, opracowany przez 
Uczelnię program studenckiej praktyki zawodowej, zobowiązanie WSZŚ w Tucholi do sprawowania 
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nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyki. Szczegółowy sposób  i tryb odbywania i zaliczania 
praktyk zawodowych określa wzór dziennika praktyk (załącznik 2 do Zarządzenia nr 13/2018). Rektor 
powołuje koordynatora ds. praktyk zawodowych, natomiast ramowy program praktyk zapewniający 
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, wprowadzany jest zarządzeniem dziekana. 

 Ramowy program praktyk dla drugiego stopnia studiów na kierunku leśnictwo - profil 
praktyczny ma wymiar 12 tygodni (60 dni roboczych), co pożytkuje 12 ECTS. Wśród najważniejszych 
elementów programu należy wskazać na następujące: 
1. Gospodarkę nasienną - zagospodarowania drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, upraw 
plantacyjnych, drzew doborowych, zakładanie upraw pochodnych. 
2. Szkółkarstwo - różne metody produkcji sadzonek. 
3. Odnowienia naturalne i sztuczne - rębnie, prowadzenie cięć odnowieniowych, projektowanie upraw, 
przygotowaniu gleby, odnowienia stosowane dla poszczególnych gatunków drzew. 
4. Pielęgnowanie lasu - czyszczenie wczesne i późne, trzebieże wczesne i późne, pielęgnowanie 
siedlisk. 
5. Ochrona przeciwpożarowa lasów. 
6. Turystyczne zagospodarowanie lasu. 
7. Szkodnictwo leśne. 
8. Prognozowanie stopnia zagrożenia drzewostanów ze strony szkodników. 
9. Zwalczanie chorób grzybowych. 
10. Technologie stosowane przy pozyskiwaniu, zrywce i wywozie drewna w cięciach rębnych                       
i pielęgnacyjnych. 
11. Budowa dróg i sposoby ich konserwacji. 
12. Organizacja i wykonawstwo prac administracyjnych. 
13. Zapoznanie się z planami i wnioskami gospodarczymi. 
14. Zasady i funkcjonowanie SILP w nadleśnictwie. 
       WSZŚ w Tucholi podpisała wiele umów z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych oraz 
Nadleśnictwami np.: Kaliska, Trzebciny, Osie, Dobrzany, Człuchów, Jamy, Osusznica, Przymuszewo, 
Leśny Dwór, Rudka, Starogard, Trzebielino, Puławy, Ełk w Mrozach, Kościerzyna, Lidzbark 
Warmiński, Lidzbark Welski i Lipusz. 

 Wśród najważniejszych praw i obowiązków studentów odbywających praktyki zawodowe należy 
podkreślić przede wszystkim: 
- Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez uczestnictwo w pracach 
zakładu pracy, w których odbywa się praktyka. 
- Korzystanie z pomocy dziekana lub koordynatora ds. praktyk w rozwiązywaniu problemów 
związanych z przebiegiem praktyki. 
- Zgłaszania uwag do opiekunów praktyk z ramienia zakładu pracy. 
- Wyboru zakładu pracy, w którym chce odbywać praktykę. 
       Studenci zobowiązani są do: 
- zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt oraz 
prowadzenia na bieżąco dziennika praktyk. 
- przestrzegania przepisów wewnętrznych zakładu pracy, w którym przebywa praktykant. 
- złożenia w odpowiednim terminie dokumentacji praktyk, w celu uzyskania zaliczenia praktyki. 
       Przepisy Zarządzenia Rektora określają warunki zaliczenia praktyk zawodowych, wśród których 
najważniejsze to: 
- odbycie praktyk w wyznaczonym terminie, 
- prawidłowe prowadzenie dziennika praktyk, 
- pozytywna opinia i ocena zakładu pracy oraz końcowe zaliczenie w formie przewidzianej                   
w programie studiów. 

 Należy zaznaczyć, co również reguluje Zarządzenie Rektora (nr 13/2018), że studenci mogą 
ubiegać się o zwolnienie w całości lub części z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, na podstawie 
wykonywanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą, poprzez weryfikację osiągniętych efektów 
uczenia się poza Uczelnią. Zgodnie z zarządzeniem Rektora (nr 13/2018, paragraf 6) dziekan 
powołuje Komisję ds. Weryfikacji Efektów Uczenia Się Osiągniętych Podczas Pracy Zawodowej. 
Komisja na podstawie złożonej dokumentacji osoby wnioskującej określa, zakres osiągniętych 



 

34 

efektów uczenia się. Ostateczną decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu studentów                         
z obowiązku odbywania praktyki zawodowej podejmuje dziekan. Podczas posiedzenia Rady 
Konsultacyjno- Programowej, która odbyła się w dniu 22.02.2019 roku (protokół do wglądu) podjęto 
dyskusję, kogo całkowicie zwolnić z praktyki zawodowej.  Konkluzja Rady była następująca: 
- osoby po rocznym stażu w Lasach Państwowych, który kończy się egzaminem, 
- zatrudnieni w Lasach Państwowych na stanowiskach podleśniczy, leśniczy, nadleśniczy oraz osoby 
pracujące zawodowo w Dyrekcjach Generalnej i Regionalnej Lasów Państwowych. 

 
Organizacja procesu nauczania 

 W WSZŚ w Tucholi organizacja procesu nauczania planowana jest na 6 miesięcy przed 
rozpoczęciem każdego roku akademickiego, natomiast organizację roku akademickiego ogłasza rektor 
w drodze zarządzenia nie później jednak niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem każdego roku 
akademickiego. Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów. Studia na kierunku leśnictwo               
I  stopnia  trwają 8  semestrów,  a  na  II  stopniu  4  semestry.  Program  studiów  na  kierunku  leśnictwo                      
I stopień o profilu praktycznym Uczelnia wdraża od roku akademickiego 2018/2019. Wyższe roczniki 
studentów studiują na profilu ogólnoakademickim do zakończenia cyklu. Bardzo ważnym etapem 
organizacji procesu nauczania jest dobór kadry nauczającej do prowadzenia poszczególnych 
przedmiotów. Dziekan proponuje każdemu nauczycielowi akademickiemu określone obciążenia 
dydaktyczne, zgodnie z jego zakresem badań naukowych lub wieloletnim doświadczeniem 
dydaktycznym albo praktycznym. W ostatnim okresie w związku z przechodzeniem na wszystkich 
kierunkach z profilu ogólnoakademickiego na praktyczny Uczelnia zatrudniła kilka osób, które mają 
olbrzymi dorobek praktyczny w leśnictwie. Dziekan dysponuje opracowaniem o obciążeniach 
dydaktycznych poszczególnych nauczycieli (obciążenia do wglądu) na każdy rok akademicki. 

Problematykę związaną z organizacją procesu nauczania reguluje Zarządzenie Rektora w sprawie 
toku studiów (Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 27.09.2018r.). 

Zakres obowiązków nauczycieli akademickich w WSZŚ w Tucholi reguluje natomiast 
Zarządzenie Rektora nr 18/2018 z dnia 28.09.2018 r. Wśród najważniejszych zapisów tego 
uregulowania, należy zwrócić uwagę na następujące:  
- szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w różnych 
formach ustala dziekan;     
- nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia badań naukowych (jeżeli ma status badawczo 
dydaktyczny) oraz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;                                                                                   
- prowadzenie zajęć dydaktycznych nacechowane powinno być troską o wysoką jakość kształcenia, 
rozwijanie oferty dydaktycznej i samodoskonalenia się;                                                                                         
- podejmowanie działań zmierzających do kształtowania u studentów właściwych postaw 
obywatelskich i zawodowych;                                                                                                                                    
- uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni. 

Okresem rozliczeniowym obciążeń dydaktycznych dla nauczycieli akademickich jest rok 
akademicki. 
       Kolejna regulacja dotyczy określenia obowiązków związanych z przeprowadzeniem zaliczeń 
zajęć obligatoryjnych i egzaminów (Zarządzenie Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 13 lipca 2018 roku). 
W procedurze opisany jest sposób zaliczania różnych form prowadzonych zajęć dydaktycznych. 
Egzaminy przeprowadzane są w ustalonych terminach sesji egzaminacyjnych, zatwierdzanych przez 
dziekana, przy czym poza siedzibą Uczelni, mogą być zaliczane tylko zajęcia o charakterze 
terenowym. 

 Ogłaszanie wyników egzaminów odbywa się w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia poprzez 
„Wirtualny Dziekanat”. Sporządzane są protokoły zajęć obligatoryjnych i egzaminów, które należy 
złożyć w  dziekanacie  nie  później  niż do  15  marca  w  semestrze  zimowym  i  do  30  września                            
w semestrze letnim. Wspomniane zarządzenie określa również obowiązki studentów w tej materii,                    
a także określa rolę dziekanatu i Akademickiego Biura Karier. 

 Zarządzenie Rektora nr 3/2019 z dnia 31.01.2019 roku dotyczy zasad przechowywania prac 
zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Określa ono sposoby archiwizowania przez Uczelnię prac 
potwierdzających osiągnięcie przez studentów założonych efektów uczenia się, w ramach konkretnych 
przedmiotów. Problem ten dotyczy wszystkich kierunków, stopni studiów, profili i semestrów. Prace              
o których mowa są  przechowywane, a następnie są skanowane i przechowywane w bazie 
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elektronicznej WSZŚ w Tucholi przez okres do roku po ukończeniu danego cyklu kształcenia 
studentów. 

  Organizacja procesu nauczania w WSZŚ w Tucholi obejmuje również kontrolę 
przeprowadzonych godzin dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Zarządzenie nr 25/2018 
Rektora WSZŚ z dnia 23.11. 2018r. określa sposób kontroli i rozliczenia godzin dydaktycznych. 
Wśród najważniejszych aspektów tego problemu należałoby wskazać na następujące: 
- sprawdzanie obecności studentów na zajęciach obowiązkowych (formularz - karta obecności                    
na zajęciach ) i przekazanie formularza do dziekanatu; 
- dziekanat przekazuje formularz do specjalisty ds. technicznych, który weryfikuje zgodność 
przeprowadzonych zajęć z planem zajęć; 
- w przypadku prawidłowego wykonania przez nauczyciela akademickiego planu zajęć, karty 
przekazywane są do kwestury; 
- rozliczenie zajęć dydaktycznych występuje po wykonaniu wszystkich zajęć zaplanowanych dla 
danego nauczyciela; 
- wypłata wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych zajęć dydaktycznych dokonywana jest                        
w terminie do 26 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano 
obowiązki dydaktyczne. 
       Na początku każdego roku akademickiego dziekan przygotowuje ramowy plan przeprowadzania 
hospitacji zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora 26/2018 z dnia 06.12.2018r.)                    
w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich, hospitacji zajęć i ankiety oceny nauczyciela 
przez studentów. Z przeprowadzonych hospitacji sporządza się protokoły, które przechowywane są w 
biurze rektora i są źródłem informacji wykorzystywanych w okresowej ocenie nauczycieli 
akademickich. Hospitujący omawia protokół z hospitowanym, który go podpisuje. W ostatnich 5-6 
latach kwestionariusz hospitacji ulegał procesowi ewolucji, zgodnie ze zmianami wynikającymi                    
z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 W WSZŚ w Tucholi od początku jej istnienia pozyskuje się informacje o opinii studentów, jako 
odbiorców oferty dydaktycznej o pracy nauczyciela akademickiego, w procesie ankietyzacji. 
Historycznie rzecz ujmując zmieniała się treść ankiety, jak również sposób jej przeprowadzenia. Miała 
ona charakter wersji papierowej, wersji elektronicznej i na powrót papierowej. Przynajmniej na razie, 
wersja elektroniczna nie spełnia wymogów masowego udziału w niej studentów, a trudno dokonywać 
oceny nauczyciela na podstawie niewielu opinii. 

 Procedura ankietyzacji wynika z Zarządzenia Rektora nr 26/2018 z dnia 06.12.2018r. 
Podstawowe jej zasady są następujące: 
- ankietyzacja studentów powinna zapewnić poznanie opinii w zakresie jakości procesu 
dydaktycznego stanowiąc ważne ogniwo Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
- ankietyzacji podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy na każdym kierunku, stopniu i profilu 
studiów; 
- ocenę przeprowadza się pod koniec każdego roku lub semestru studiów; 
- o wynikach badania informowani są dziekan, ankietowany nauczyciel, samorząd studencki; 
- wyniki oceny nauczyciela akademickiego bierze się pod uwagę w okresowej ocenie, jeżeli                          
w ankietyzacji wzięło udział co najmniej 20% studentów przypisanych do grupy; 
- ocenę nauczyciela akademickiego, wynikającą z badania ankietowego, wyrażoną w skali liczbowej, 
dziekan wpisuje w odpowiednim punkcie kwestionariusza okresowej oceny nauczyciela. 

 Istotne znaczenie w procesie organizacji nauczania ma Zarządzenie nr 1/2019 z 4 stycznia 2019 
roku w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w WSZŚ                 
w Tucholi. Wspomniane zarządzenie dotyczy przede wszystkim: 
- rektor, dziekan, kanclerz i inspektor BHP analizuje i identyfikuje zagrożenie dla zdrowia i życia oraz 
ocenia ryzyko związane z pracą i kształceniem w WSZŚ w Tucholi, wynikające z realizowanych 
zadań, podejmując działania profilaktyczne zmniejszające to ryzyko; 
- określane są główne zagrożenia w zakresie BHP dla nauczycieli i studentów; 
- dziekan organizuje szkolenia BHP dla każdego studenta w wymiarze nie mniejszym niż cztery 
godziny potwierdzone zaliczeniem w indeksie i w „Wirtualnym Dziekanacie” 
- zajęcia w laboratorium chemicznym i biologicznym odbywają się w specjalnie przeznaczonej                     
do tego odzieży ochronnej (dotyczy to również zajęć terenowych); 
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- w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia, rektor wprowadza zakaz korzystania                 
z określonych pomieszczeń; 
- za bezpieczeństwo uczestników zajęć dydaktycznych odpowiada dziekan i kanclerz. 

 Przebieg organizacji procesu nauczania monitoruje dziekanat WSZŚ w Tucholi. Praca dziekanatu 
podlega również ankietyzacji wśród studentów Uczelni. Zarządzenie nr 24/2018 Rektora WSZŚ                    
w Tucholi z dnia 08.11.2018r. w sprawie badania jakości pracy dziekanatu stanowi, że: 
- pozyskuje się informacje od studentów o pracy dziekanatu, co stanowi ważne ogniwo dla 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
- ankietyzacja zawiera opinię studentów w zakresie jakości obsługi procesu dydaktycznego;                        
- za przeprowadzenie ankietyzacji oraz wykorzystanie wniosków wynikających z ocen studenckich 
odpowiada dziekan;                                                                                                                                           
- kwestionariusz ankiety ma formę elektroniczną, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się formę papierową;                                                                                                                                            
- badanie ankietowe prowadzi się w warunkach gwarantujących zachowanie anonimowości 
respondentów;                                                                                                                                                           
- o wynikach badania informowani są rektor, dziekan, samorząd studencki i pracownicy dziekanatu. 

 Należy zwrócić uwagę na zmiany wprowadzające w planie studiów. W WSZŚ w Tucholi 
obowiązuje taka sama procedura na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia oraz wszystkich 
realizowanych profilach. Nowe rozwiązania w zakresie planu studiów analizowane są przez Zespół ds. 
opracowania i wdrożenia zasad wynikających z KRK/PRK  na kierunku leśnictwo. Wszelkie zmiany 
opiniowane są przez Radę Konsultacyjno-Programowej dla kierunku leśnictwo. Po uwzględnieniu 
uwag interesariuszy zewnętrznych dokumenty te zatwierdza Senat WSZŚ w Tucholi. 

   Zaliczenie przez studentów wszystkich wskazanych w programie kształcenia przedmiotów jest 
równoznaczne z osiągnięciem założonych efektów uczenia się. Sposób ich weryfikacji i kryteria oceny 
zawarte są w sylabusach (do wglądu). Zawarte są też tam informacje o doborze metod i form 
weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się. 

 
 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 
Warunki przyjęcia kandydatów na studia,  zasady progresji studentów i zaliczania 
poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów 
uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania 
efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

Wstęp na studia jest wolny. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów, 
aż do wyczerpania ustalonych dla poszczególnych kierunków limitów miejsc uchwalonych przez 
Senat Uczelni. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: 
- podanie o przyjęcie na studia, 
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku ubiegania się na I rok I stopnia studiów), 
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku 
studiów (lekarz medycyny pracy), 
- dwie fotografie, format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, 
- kserokopia dowodu osobistego, 
- opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł, 
- wpisowe (200 zł na wszystkie kierunki).                                                                                   
     Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście (zgodnie z klauzulą RODO). Rekrutacja 
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Studia WSZŚ w Tucholi są 
płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczania określa Rektor                
w drodze zarządzenia (Zarządzenie nr 3/2018 Rektora WSZŚ w Tucholi i Zarządzenie nr 11/2018 
Rektora WSZŚ w Tucholi). 
     Rekrutacja na II stopień studiów na kierunku leśnictwo o profilu praktycznym obejmuje: 
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- Wymagania wstępne (na studia ubiegać się mogą kandydaci, którzy mają ukończone studia I stopnia 
na kierunku leśnictwo i posiadają tytuł inżyniera. W przypadku innych kandydatów konieczna jest 
dalsza weryfikacja przez Komisję ds. Weryfikacji Efektów Uczenia Się. 
- Podanie o przyjęcie na studia. 
- Orzeczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) 
- 2 fotografie. 
- Kserokopia dowodu osobistego. 
- Opłatę rekrutacyjną i wpisowe (wysokość taka sama, jak w przypadku I stopnia studiów ). 
       Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na I rok studiów  I i II stopnia 
studiów przysługuje prawo odwołania do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji                      
o odmowie przyjęcia na dany kierunek studiów. Decyzja rektora jest ostateczna. 
      Procedura rekrutacji zapewnia wszystkim kandydatom równe szanse w podjęciu studiów na 
danym kierunku. Ponadto umożliwia osobom niepełnosprawnym pełny udział w procesie rekrutacji. 
      Senat WSZŚ w Tucholi podjął w dniu 24.04.2015r. Uchwałę nr 249/2015 w sprawie Uczelnianego 
Regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się. Regulamin ten określa: 
- cele potwierdzenia efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną, 
- zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się, 
- sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 
      Najważniejszym celem potwierdzenia efektów uczenia się jest ułatwienie osobom posiadającym 
doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych organizowanych w Uczelni oraz skrócenie 
czasu odbywania studiów przez zaliczenie określonych przedmiotów/modułów zajęć i przypisanie im 
odpowiedniej liczby punktów ECTS (bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć 
dydaktycznych). Wśród zasad potwierdzenia efektów uczenia się zwrócono uwagę na najważniejsze,     
a mianowicie: 
- weryfikacje efektów uczenia się dokonywana jest w oparciu o efekty określone w programie 
kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia; 
- w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 
50% punktów ECTS, przypisanych do danego kierunku.                                                
      Efekty uczenia się, mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co 
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata, 
inżyniera lub równorzędny i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po studiach I stopnia). 
Dotyczy to również osób posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub 
równorzędny i posiadającej co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (po ukończeniu studiów II 
stopnia). 
      Kandydaci na studia składają wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się osiągniętych                          
w edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Po posiedzeniu Komisji wypełniany jest protokół                           
z weryfikacji efektów uczenia się. Protokół podpisuje przewodniczący komisji i wszyscy jej 
członkowie. Dostęp do wyżej opisanej procedury mają również osoby niepełnosprawne, oczywiście na 
tych samych warunkach. 
       Do weryfikacji efektów uczenia się rektor powołuje Komisję do poszczególnych kierunków 
studiów. Istnieje również Uczelniana Komisja Odwoławcza d/s Uznawania Efektów Uczenia Się                   
(w sprawach spornych). Osoby, które przystąpiły do procedury i którym komisja uznała efekty uczenia 
się zostają przyjęte na studia. Listy tych osób ogłasza dziekan dwa razy w roku na 7 dni przed 
rozpoczęciem każdego semestru. Należy podkreślić, że liczba studentów przyjętych w tym trybie 
rekrutacji nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów przyjętych na danym kierunku, 
poziomie i profilu kształcenia. Decyzję o przyjęciu na studia wydaje dziekan WSZŚ w Tucholi. 
      Podobnie, według ustalonych procedur uznaje się efekty uczenia się uzyskane w innej uczelni,                 
w tym również uczelni zagranicznej. 
      Zarządzenie Rektora WSZŚ w Tucholi nr 28/2018 z dnia 27.12.2018r.  reguluje procedurę 
dyplomowania. Jest to załącznik do uchwały Senatu WSZŚ w Tucholi nr 305 z dnia 23.06. 2017r. 
Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie: 
- trzech identycznych egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej oraz dwóch egzemplarzy 
w wersji elektronicznej; 
- oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie; 
- oświadczenia o całkowitej zgodności wersji elektronicznej z drukowaną; 
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- wypełnionej przez studenta wraz z podpisami promotora karty przebiegu realizacji pracy; 
-zatwierdzony przez opiekuna pracy tytuł pracy w języku angielskim; 
- opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony wygenerowanej przez 
ASAP, obecnie przez Jednolity System Antyplagiatowy. 
      Przebieg egzaminu dyplomowego określa Załącznik nr 7 cytowanego wcześniej Zarządzenia 
Rektora. Wśród najważniejszych punktów procedury wskazać należy na następujące: 
- Kto posiada uprawnienia do kierowania przygotowaniem pracy dyplomowej. 
- Kogo może dziekan powołać na recenzenta pracy dyplomowej. 
- Jaki jest termin złożenia pracy dyplomowej. 
       Dziekan powołuje Komisję, której przewodniczy. Dziekan może powołać nauczyciela 
akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, który będzie przewodniczył tej 
komisji. Zarządzenie Rektora reguluje również następujące sprawy: 
- kartę  obiegową, 
- wniosek o przedłużenie terminu złożenia i obrony pracy dyplomowej, 
- „standardy pisania prac inżynierskich w WSZŚ w Tucholi, 
- wzór druku recenzji pracy dyplomowej i weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się na kierunku 
leśnictwo, 
- wniosek o udostępnienie danych do pracy dyplomowej, 
- standardy pisania prac magisterskich w WSZŚ w Tucholi, 
 - recenzję pracy dyplomowej magisterskiej i weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na 
kierunku leśnictwo, 
- procedurę przebiegu egzaminu dyplomowego, 
- protokół komisji egzaminu dyplomowego inżynierskiego w WSZŚ w Tucholi, 
- protokół komisji egzaminu magisterskiego w WSZŚ w Tucholi, 
- podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu, 
- wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy, 
- wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język 
obcy. 

   Warunkiem dopuszczenia studenta, zarówno na I i II stopniu studiów na kierunku leśnictwo                       
do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, złożenie wszystkich egzaminów 
oraz zaliczenie praktyk studenckich przewidzianych planem studiów. Niezbędne jest również 
uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej od promotora pracy i recenzenta.  

   Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji 
wchodzą co najmniej trzy osoby. Komisji przewodniczy dziekan lub powołany przez dziekana 
nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W pierwszej części egzaminu 
dyplomowego student przedstawia multimedialną prezentację dotyczącą celu, zakresu i wyników 
przeprowadzonych  badań. Prezentacja ta oceniana jest przez komisję egzaminacyjną, w tym poziom 
osiągnięcia efektów uczenia się. W drugiej części egzaminu dyplomowego promotor i recenzent 
przedstawiają ocenę pracy, przy czym szczegółowo omawiany jest stopień osiągnięcia efektów 
uczenia się z podziałem na wiedzę,  umiejętności i kompetencje społeczne zawarte w arkuszu recenzji. 
Trzecia część dotyczy pytań, dwóch od promotora i jednego od recenzenta. Pytania weryfikują 
określone efekty uczenia się. Komisja może skorzystać z prawa zadawania dodatkowych pytań. 
Egzamin  uważa  się za  zdany,  jeżeli  wszystkie  trzy  oceny  z  pytań są pozytywne.  W  przypadku  
uzyskania oceny negatywnej egzamin dyplomowy może być powtórzony, ale nie wcześniej niż                    
po upływie jednego miesiąca. W przypadki nie zdania egzaminu w drugim terminie dziekan 
podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów 
        Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz suplement. W dyplomie wpisuje się 
wynik studiów, jego podstawą są: 
- średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu 
całego okresu studiów; 
- ocena pracy dyplomowej; 
- ocena egzaminu dyplomowego.  
        Ostateczny wynik studiów stanowi suma uzyskana przez dodanie:      
- 0,5 oceny średniej, 
- 0,2 oceny pracy dyplomowej, 
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- 0,2 oceny egzaminu dyplomowego, 
- 0,1 oceny przedstawionej prezentacji multimedialnej 
        W dyplomie ukończenia studiów ostateczny wynik studiów wpisuje się zgodnie z zasadą: 
- do 3,49            - dostateczny, 
- 3,50 do 3,83    - dostateczny plus, 
- 3,84 do 4,16    - dobry, 
- 4,17 do 4,50     - dobry plus, 
- powyżej 4,50   - bardzo dobry. 
 
System weryfikacji efektów uczenia się 
       Procesy weryfikacji i oceny osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się określają 
Procedury Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi (w szczególności Procedura nr 13: Zasady weryfikacji osiągania 
zakładanych efektów uczenia się, Procedura nr 16: Procedura oceny efektów uczenia się) oraz 
Zarządzenie Nr 3/2013 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 8 marca 
2013r. w sprawie sposobów weryfikacji i pomiaru zakładanych efektów uczenia się. 
       System definiowania sposobów weryfikacji zakładanych efektów uczenia się wymaga 
uwzględnienia następujących elementów: 
— określenie celów kształcenia w obrębie modułu/przedmiotu, 
— zdefiniowanie efektów uczenia dla modułu/przedmiotu (zgodnych z efektami uczenia się 
zakładanymi dla programu studiów), obejmujących kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych, 
— dobór adekwatnych metod sprawdzania i oceny efektów uczenia oraz wyznaczenie zadań                     
do wykonania przez studentów, 
— oszacowania nakładu pracy studenta potrzebnego do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się 
oraz przypisanie modułowi/przedmiotowi punktów ECTS, 
— wyznaczenia progów określających poziomy osiągnięcia efektów uczenia się  i przyporządkowanie 
im stopni w obrębie skali ocen stosowanej na uczelni, 
— doboru metod kształcenia i uczenia się, adekwatnych do zakładanych efektów uczenia się. 
       Ocena efektów uczenia się prowadzona jest na wszystkich etapach procesu kształcenia 
realizowanego w ramach prowadzonych kierunków studiów we wszystkich formach i rodzajach 
kształcenia poprzez analizę: 
- efektów uczenia się uzyskanych w wyniku realizacji poszczególnych przedmiotów przewidzianych 
w planach studiów, 
- efektów uczenia się uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych, 
- założonych w programie kształcenia efektów uczenia się poprzez przygotowanie pracy dyplomowej             
i magisterskiej, a także w trakcie egzaminu dyplomowego, 
- efektów uczenia się w trakcie badania losów zawodowych absolwentów. 

Ocena efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności                           
i kompetencje społeczne) i odbywa się na trzech poziomach: wykładowcy prowadzącego przedmiot,  
Dziekana Wydziału Inżynieryjnego oraz Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Zasady oceny 
studentów reguluje Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, który 
opisuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem, zaliczenia 
ćwiczeń z przedmiotów kończących się egzaminem, zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się 
egzaminem, a także kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych oraz stosowaną 
skalę ocen. Sposób weryfikacji efektów uczenia się założonych dla poszczególnych przedmiotów 
określony jest w karcie przedmiotu. Karta przedmiotu precyzje sposoby oceny efektów kształcenia. 
Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przestrzegania Procedury nr 13: Zasady weryfikacji 
osiągania zakładanych efektów kształcenia. Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w 
trakcie praktyki zawodowej jest określony przez Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Wyższej Szkoły 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zasad organizacji                           
i odbywania studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w 
Tucholi. Ważnym instrumentem weryfikacji osiągania efektów uczenia się jest procedura procesu 
dyplomowania. Zarządzenie nr 8/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie dyplomowania w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w 
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Tucholi opisuje przebieg realizacji procesu dyplomowania, w tym: składania prac dyplomowych 
inżynierskich i magisterskich, przygotowywania recenzji prac dyplomowych inżynierskich                          
i magisterskich oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. 

Podstawowymi formami oceny efektów uczenia się na Wydziale są prace egzaminacyjne, 
zaliczeniowe, projektowe i laboratoryjne. Nauczyciele akademicy mogą stosować również inne 
metody i techniki oceny studentów dostosowane do specyfiki prowadzonych przez siebie 
przedmiotów. Za zgodność treści programowych z efektami uczenia się w danym przedmiocie 
odpowiedzialna jest osoba prowadząca wykład. 

W ciągu roku akademickiego wszystkie prace egzaminacyjne, zaliczeniowe, przejściowe                         
i projekty są skanowane i archiwizowane w wersji elektronicznej. Po zakończeniu semestru 
akademickiego są one przekazywane do pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za proces 
skanowania i archiwizowania prac. Przekazanie wszystkich prac i projektów powinno nastąpić 
najpóźniej do 15 marca (po semestrze zimowym) i do 31 października (po zakończeniu danego roku 
akademickiego). 
 
Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe, 
studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne związane z kierunkiem studiów,                            
jak również udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja 
     Osiąganie przez studentów efektów uczenia się w WSZŚ w Tucholi odbywa się na wielu 
płaszczyznach, wśród tych najważniejszych  uwagę należy zwrócić na: 
 - kolokwia, 
 - prace testowe, 
 - egzaminy pisemne i ustne, 

   - prace projektowe,  
   - dzienniczki praktyk zawodowych (wypełnione) 
   - prace dyplomowe inżynierskie, 
   - prace dyplomowe magisterskie.  

     W aspekcie kolokwiów i prac egzaminacyjnych można wskazać kartę przedmiotu z zoologii leśnej, 
gdzie weryfikuje się wiedzę według kryteriów: 
 - pełna wiedza,  
 - wiedza wysoka, 
 - wiedza niepełna, 
 - duży brak wiedzy,  
 - umiejętność bardzo niska,  
 - całkowity brak wiedzy. 
     Kryteria te dotyczą ćwiczeń z przedmiotu, ale także egzaminu pisemnego. Dodatkowo sprawdza 
się aktywność i zachowanie studentów na zajęciach według klucza: 
- student bardzo aktywny i twórczy, wzorowe zachowanie; 
 - student aktywny i twórczy, wzorowe zachowanie; 
 - student mało aktywny, właściwe zachowanie; 
 - student bardzo mało aktywny, właściwe zachowanie;  
 - student niezaangażowany, właściwe zachowanie; 
 - student nieaktywny. 
     W realizacji przedmiotu botanika leśna, przyjęto stosowanie weryfikacji przez egzamin pisemny, 
kolokwium, aktywność na zajęciach, dyskusje indywidualne i dyskusje grupowe. Takie same lub 
podobne kryteria przyjęto dla innych przedmiotów (np. genetyka drzew leśnych, fizjologia roślin 
drzewiastych, podstawy genetyki). 
      Karta przedmiotu z mikroekonomii obejmuje zaliczenie pisemne według oceny testu. 
- bdb       od 90% pkt, 
- db+       od 80% pkt, 
- db         od 70% pkt, 
-  dost+   od 60% pkt, 
- dost      od 45% pkt. 
     Do tego dodatkowe kryterium  -  aktywność na zajęciach. 



 

41 

     W przedmiotach: geodezja, inżynieria leśna, ochrona przyrody, fotogrametria i systemy informacji 
przestrzennej, gleboznawstwo z geologią weryfikacji dokonuje się poprzez egzamin pisemny, 
prezentację multimedialną i zaliczenie projektu. 
     Wymienić można cały szereg przedmiotów o charakterze warsztatowym i terenowym                          
(np. nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania danych o środowisku, botanika leśna, 
maszynoznawstwo leśne – warsztaty Makita, hodowla lasu – selekcja i nasiennictwo, dendrometria, 
entomologia leśna, hodowla lasu – szkółkarstwo leśne, fitopatologia leśna  z mikrobiologią, inżynieria 
leśna, siedliskoznawstwo leśne, ochrona lasu, technologie przerobu drewna, użytkowanie zasobów 
leśnych, urządzanie lasu, odnowienie i pielęgnacja lasu), gdzie weryfikuje się efekty drogą obserwacji 
i zajęć o charakterze praktycznym. Ma to niebagatelne znaczenie dla realizowanego profilu 
praktycznego. 
     Na II stopniu studiów na kierunku leśnictwo weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się przez: 
- egzamin pisemny i egzamin ustny, 
- test o różnym charakterze, 
- realizację projektów i zadań projektowych,  
- prezentacje multimedialne, 
- badanie aktywności studentów.  
      Należy podkreślić, że na II stopniu studiów z 32 przedmiotów występujących w programie 
studiów, aż 22 to przedmioty mające formę ćwiczeń, zajęć terenowych lub projektowych oraz 
warsztatów. 
     Ważne znaczenie w weryfikacji efektów uczenia się ma karta oceny studenckiej praktyki 
zawodowej,  która  zawiera  na  pierwszym  stopniu  8  kryteriów  i  8  efektów  uczenia  się (5  z  zakresu  
umiejętności i 3 z kompetencji społecznych). Oceny cząstkowe wystawia opiekun z ramienia 
przedsiębiorstwa, natomiast ocenę końcową wydziałowy opiekun praktyk. Na II stopniu studiów                   
na kierunku leśnictwo, w ramach praktyki zawodowej weryfikuje się 7 efektów uczenia się                          
(1 z zakresu wiedzy, 4 z umiejętności i 2 z kompetencji społecznych). Ocenę  określa się podobnie jak 
w przypadku studiów I stopnia. 
     Realizacja efektów uczenia się na studiach I stopnia na kierunku leśnictwo,  mających charakter 
inżynierski oraz weryfikacja tych efektów w WSZŚ w Tucholi odbywa się w następujący sposób 
(podano po kilka przykładów).  
      Efekt K_W07 w brzmieniu „podstawowe techniki i technologie, pozwalające wykorzystać                  
i kształtować zasoby leśne w celu poprawy jakości życia człowieka” realizowany jest między innymi 
w następujących przedmiotach: 
- hydrologia siedlisk  leśnych (10h wykładu), weryfikacja przez: egzamin testowy i aktywność 
studenta na zajęciach; 
- inżynieria leśna (30h wykład, 10h ćwiczenia, 10h zajęcia terenowe), weryfikacja przez: egzamin 
pisemny, zaliczenie projektu, aktywność studenta; 
- użytkowanie zasobów leśnych (10h wykładu, 15h ćwiczeń, 8h zajęć terenowych), weryfikacja przez 
egzamin pisemny, kolokwium, projekt, prezentacja; 
- urządzanie lasu (15h wykładu, 15h ćwiczeń, 16h zajęć terenowych), weryfikacja przez egzamin 
pisemny, test wyjściowy, kolokwium, obecność na zajęciach, aktywność;  
- leśnictwo a natura 2000 (10h wykładu) weryfikacja przez prezentacja multimedialna, aktywność na 
zajęciach. 
      Efekt uczenia się K_U07 w brzmieniu „ przeprowadzić obserwację oraz wykonać w terenie lub 
laboratorium proste pomiary techniczne z zakresu nauk leśnych. Potrafi planować  i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym pomiary i sytuacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać 
wnioski”. Opisywany efekt realizowany jest na przykład na przedmiotach: 
- geodezja (10h wykładu, 15h ćwiczeń), weryfikacja przez egzamin pisemny, zaliczenie projektu, 
praktyczną znajomość obsługi instrumentów geodezyjnych; 
- gleboznawstwo z geologią (10h wykładu, 12h ćwiczeń, 12h zajęć terenowych), weryfikacja przez 
egzamin pisemny, kolokwium, konsultacje indywidualne i grupowe, aktywność na zajęciach;  
- meteorologia i klimatologia (10h wykładu, 10h ćwiczeń), weryfikacja przez test wyboru, 
sprawozdania, wykonanie obliczeń, pomiary i obserwacje meteorologiczne, aktywność na zajęciach; 
- fotogrametria i systemy informacji przestrzennej (10h wykładów, 10h ćwiczeń), weryfikacja przez 
egzamin pisemny, zaliczenie projektu, aktywność  na zajęciach; 
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- siedliskoznawstwo leśne (15h wykładu, 10h ćwiczeń, 8h zajęć terenowych), weryfikacja przez 
egzamin pisemny, kolokwium, konsultacje, aktywność studentów;  
- dendrometria (10h wykładu, 6h ćwiczeń, 6h zajęć terenowych), weryfikacja przez egzamin pisemny, 
zaliczenie zadań, aktywność na zajęciach. 
     Efekt uczenia się K_U12 w brzmieniu „rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające 
korzystania ze standardów i norm inżynierskich. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi 
służących do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać 
i zastosować właściwą metodę i narzędzia w zakresie leśnictwa” realizowany jest w przedmiotach np.: 
- maszynoznawstwo leśne (15h wykładu, 15h ćwiczeń, 8h warsztaty Firmy Makita), weryfikowane 
jest przez egzamin pisemny, prezentacja projektu, obowiązkowe zaliczenie warsztatów; 
- entomologia leśna (15h wykładu, 10h ćwiczeń, 8h zajęć terenowych), weryfikacja przez egzamin 
pisemny, kolokwium, zaliczenie zadań praktycznych;  
- fitopatologia leśna z mikrobiologią (10h wykładu, 15h ćwiczeń, 8h zajęć terenowych), weryfikacja 
przez egzamin pisemny, prezentacja multimedialna, zaliczenie projektu aktywność na zajęciach;  
- nauka o produkcyjności lasu (15h wykładu, 10h ćwiczeń), weryfikowany  jest przez egzamin 
pisemny, test wejściowy, test zaliczający, zaliczenie projektu, prezentacja;  
- ochrona lasu (10h wykładu, 10h ćwiczeń,  8h zajęć terenowych), weryfikacja przez egzamin 
pisemny, kolokwium, prezentacja, aktywność na zajęciach.     
     Wśród zagadnień prac inżynierskich Uczelnia proponuje studentom następującą tematykę: 
- turystyczne udostępnianie lasu, 
- edukacja przyrodniczo-leśna, 
- rekreacyjne zagospodarowanie lasu, 
- wpływ wybranego sposobu zagospodarowania lasu na budowę i właściwości ektopróchnicy leśnej                
w drzewostanach sosnowych danego nadleśnictwa, 
 - glebowe kopce posówkowe – geneza, potrzeby i możliwości racjonalnego ich zagospodarowania                       
w wybranych nadleśnictwach Borów Tucholskich, 
- wpływ produkcyjnych podsadzeń gatunków drzew liściastych na właściwości gleb leśnych 
wybranego rezerwatu przyrody,  
- problemy gospodarki wodą w inżynierii, ochronie środowiska i w leśnictwie, 
- efekty nawodnień i problemy eksploatacji systemów nawadniających w szkółkach leśnych, 
- analiza przedsięwzięć małej retencji w lasach, 
- inwentaryzacja, selekcja jeleniowatych, 
- szkodniki pierwotne sosny, gradacje, 
- huba sosny, występowanie szkody w drzewostanach, 
- organizacja procesów produkcyjnych pozyskania drewna i zagospodarowania powierzchni leśnych, 
- zagospodarowanie terenów poklęskowych, 
- przerób drewna i produktów ubocznego użytkowania lasów, 
- ocena jakości upraw w zależności od sposobu odnowienia, 
- wpływ intensywności zabiegów pielęgnacyjnych na jakość hodowlaną drzewostanów, 
- racjonalne gospodarowanie populacjami poszczególnych gatunków zwierząt łownych, 
- mała retencja na obszarach nadleśnictwa, 
- ocena stanu dróg leśnych na obszarach nadleśnictwa, 
- walory turystyczne, krajobrazowe i przyrodnicze na terenie nadleśnictwa lub gminy, 
- dokładność metod określania miąższości i przyrostu miąższości, 
- zmienność i współzależność cech taksacyjnych drzew w drzewostanach, 
- wzrost i przyrost podstawowych cech taksacyjnych drzew, 
- ponadstandardowe działania z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w wybranym leśnym 
kompleksie promocyjnym, 
- typy użytków ekologicznych i ich znaczenie w krajobrazie leśnym na przykładzie nadleśnictwa, 
- gospodarcze i ekologiczne funkcje lasów ochronnych. 
     Wśród wybranych zagadnień do prac magisterskich oferuje się studentom następujące zagadnienia: 
- potrzeby i możliwości przebudowy składu gatunkowego różnowiekowych monolitów sosnowych                 
na glebach porolnych, 
- wpływ różnych sposobów mechanicznego przygotowania gleb piaszczystych pod odnowienia 
pozrębowe na produkcyjność siedlisk leśnych, 
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- ocena wilgotności gleby na wybranych powierzchniach leśnych,                                                                  
- współczynniki smukłości drzew na terenach poklęskowych Nadleśnictwa Lipusz,                                
- wpływ małej retencji na zmiany przyrodnicze na obszarach nadleśnictwa,                                      
- stan leśnej sieci drogowej oraz metody i wytyczne jej naprawy na terenie nadleśnictwa,                      
- wtórna sukcesja lasu na obszarze klęski huraganu, 
- ekspansja świerka na torfowiskach wysokich i przejściowych oraz w borach i brzezinach 
bagiennych. 
      Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bada przy pomocy systemu Ekonomiczne Losy 
Absolwentów przeciętne zarobki absolwentów. W latach 2014-2016 średnie wynagrodzenie 
absolwentów kierunku leśnictwo WSZŚ w Tucholi wynosiło odpowiednio 5 227 zł (brutto), 4 346 zł 
(brutto) i 4 543 zł (brutto), i było odpowiednio o 49%, 21% i 23% wyższe od przeciętnych zarobków 
w powiatach zamieszkania absolwentów WSZŚ w Tucholi. Z danych zawartych w systemie ELA 
wynika również, że w 2014 roku absolwent WSZŚ w Tucholi kierunku leśnictwo I stopnia, 88,8% 
czasu spędzał pracując w ramach umowy o pracę,  8% czasu poświęcił na dalsze studia, a przez 4,7% 
czasu był osobą bezrobotną. W roku 2015 dane te wyniosły 83,5%, 19,2% oraz 7,9%. Natomiast w 
2016 roku odpowiednio 89,8%, 16,2% i 3,5%. Z przedstawionych danych wynika także, że łącznie 
96,1% absolwentów w 2014 roku, 88,5% absolwentów w 2015 roku i 97,7% absolwentów w 2016 
roku było zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadziło 
działalność gospodarczą. 
 
 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób 
prowadzących zajęcia ze studentami, obsada zajęć 

Przy doborze kadry zwraca się uwagę w szczególności na spełnienie wymogów dotyczących 
dziedziny i dyscypliny naukowej oraz wysokie kompetencje i umiejętności dydaktyczne.  Władze 
Wydziału i Uczelni zwracają uwagę na to, aby kwalifikacje pracowników zapewniły realizację 
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się.  Obecnie kadrę dydaktyczną WSZŚ w Tucholi na 
kierunku leśnictwo stanowi 16 nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
W tej liczbie jest: 2 profesorów tytularnych, 2 doktorów habilitowanych, 8 doktorów i 4 magistrów. 
Ponadto dla potrzeb realizacji procesu dydaktycznego kierunku leśnictwo, na podstawie umów 
cywilno-prawnych, WSZŚ w Tucholi współpracuje z 31 nauczycielami akademickimi, w tym 5 jest 
doktorami habilitowanymi, 8 doktorami oraz 18 magistrami i magistrami inżynierami. Magistrowie                  
to głównie wieloletni  pracownicy Lasów Państwowych. Takich nauczycieli Uczelnia zatrudnia ośmiu, 
wśród nich  są aktualni lub byli nadleśniczowie i wysokiej klasy specjaliści, którzy                                
z pewnością udoskonalają program kształcenia na studiach o profilu praktycznym. 
       Imienny wykaz wszystkich nauczycieli akademickich, niezależnie od formy zatrudnienia znajduje 
się w Uczelni. WSZŚ w Tucholi przygotowuje na każdy rok akademicki obciążenia dydaktyczne                  
(do wglądu), które zawierają informacje o przydzielonych przedmiotach, liczbie grup i łącznej liczbie 
godzin dydaktycznych. W zestawieniu ujęty jest dorobek naukowy  i dydaktyczny, a także dorobek 
praktyczny. 
      Struktura kwalifikacji zatrudnionych, posiadane tytuły zawodowe i stopnie naukowe zapewniają 
stabilną i prawidłową realizację zajęć dydaktycznych. Przydział zajęć oraz obciążenia godzinowe 
poszczególnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy 
są zgodne z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określonymi w art. 73 ust. 2 
pkt. 1. 
 
Polityka kadrowa 

Głównym celem realizowanej polityki kadrowej jest stworzenie podstaw stałego podnoszenia 
jakości kształcenia. Przy doborze kadry zwraca się uwagę w szczególności na: 
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- spełnienie wymogów przez pracowników dotyczących dziedzin i dyscyplin naukowych oraz 
doświadczenia praktycznego, 
- przy doborze kadry władze Wydziału i Uczelni zwracają uwagę na to, aby kwalifikacje pracowników 
umożliwiły realizację najszerszego zakresu treści i efektów uczenia się przewidzianych w programie 
kształcenia, 
- interdyscyplinarność kadry przejawiająca się reprezentowaniem różnych dziedzin i dyscyplin 
naukowych. Osoby te reprezentują nie tylko wydziały leśne uczelni akademickich, ale również 
uniwersytety i politechniki (fizycy, chemicy, biolodzy, ekonomiści, matematycy itd.), 
- doświadczenie praktyczne (część wykładowców zawodowo pracuje lub pracowała w Lasach 
Państwowych i innych instytucjach związanych z leśnictwem), 
- kompetencje dydaktyczne (kierownictwo Uczelni stawia kadrze badawczo- dydaktycznej wysokie 
wymagania w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętności zawodowych), 
- predyspozycje osobowościowe w zakresie tworzenia właściwych relacji interpersonalnych,                         
co umożliwia eliminowanie konfliktów w organizacji . 
       Zarówno studenci jak i władze Uczelni oraz współpracownicy bardzo wysoko oceniają 
kompetencje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Obciążenia dydaktyczne 
pracowników są w miarę możliwości równomierne. Oprócz obciążeń dydaktycznych pracownikom 
powierza się obowiązki naukowe (w związku z organizowanymi konferencjami) oraz organizacyjne 
(np. przy przygotowaniu pracowni przedmiotowych, czy opieki nad kołami naukowymi). Zdaniem 
kierownictwa Uczelni kadra naukowo-dydaktyczna jest mocną stroną Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi. 
       Nie znaczy to, że w tym zakresie nie należy podjąć dalszych działań w celu podniesienia jakości 
procesu dydaktycznego. 
       Nadal spora część pracowników mieszka poza Tucholą, co w dużym stopniu utrudnia 
prowadzenie działalności badawczej. Z tym wiąże się również fakt, że krótki okres funkcjonowania 
Uczelni nie pozwolił na stworzenie odpowiednich warunków prowadzenia działalności naukowej.                  
W tym zakresie podejmowane są działania, które skutkują podpisaniem umów o współpracę                           
z publicznymi uczelniami akademickimi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu, Politechnika 
Koszalińska,  Politechnika Gdańska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnika Krakowska i uczelniami 
zagranicznymi). W zakresie rozwoju własnej kadry w roku akademickim 2019/2020 Uczelnia 
zamierza zatrudnić młodych pracowników (dobrze zapowiadających się młodych naukowców) 
umożliwiając im realizację karier naukowych w zamian za deklarację zatrudnienia. 
 
 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 
programu studiów oraz ich doskonalenie 

 
System biblioteczno-informacyjny 

Celem działań podjętych przez władze samorządu powiatu tucholskiego, miasta Tucholi oraz 
władz WSZŚ w Tucholi było skomasowanie w jednym miejscu i udostępnienie społeczności 
akademickiej, mieszkańcom miasta i powiatu zasobów bibliotecznych dotychczas odrębnie 
funkcjonujących bibliotek. Na podstawie umowy z dnia 30 marca 2007 roku zawartej z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Tucholi studenci, oprócz dostępu do księgozbioru Uczelni, mogą również 
korzystać z księgozbioru MBP w Tucholi oraz usług przez nią oferowanych . 

Biblioteka znajduje się w zmodernizowanym budynku przy ul. Pocztowej 7b, który jest 
przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Od 2009r. biblioteka jest w pełni 
zinformatyzowana – czytelnicy są obsługiwani za pomocą systemu bibliotecznego SOWA2SQL 
Premium. Dzięki niemu mają dostęp do katalogu on-line oraz zdalny dostęp do swojego konta 
czytelniczego – mogą zamawiać, rezerwować oraz prolongować interesujące ich pozycje książkowe. 
Studenci posługują się kartami z kodem kreskowym lub legitymacją studencką. Do dyspozycji 
studentów pozostaje 7 stanowisk komputerowych, na których mogą korzystać z usług oferowanych 
przez bibliotekę, pozyskiwać potrzebne informacje oraz wykonywać, np. prace zaliczeniowe. Sieć Wi-
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Fi   w  każdym  z  pomieszczeń bibliotecznych  umożliwia  studentom   korzystanie  z  ich  własnych  
laptopów i innych urządzeń.  

 Studenci mają dostęp do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach. Podstawową zasadą 
obowiązującą w tym zakresie jest, aby pozycje literaturowe wymienione w sylabusach znajdowały się 
w bibliotece. W przypadku korekty dokonanej w sylabusach np. z powodu zmiany wykładowcy, 
następuje konsultacja odnośnie do posiadanej literatury. W przypadku  braku danej pozycji 
księgozbiór jest o nią uzupełniany. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na brak pozycji na rynku, 
proponowana jest zmiana w sylabusie. Zakup niezbędnej literatury fachowej następuje, również po 
złożeniu stosownego zamówienia przez wykładowcę. W przypadku książek dostępnych on-line 
(format pdf) w sylabusie umieszczane są linki. Dzięki temu studenci mają szybki dostęp do książki, 
bez wychodzenia z domu, co jest dużą zaletą dla studentów studiów niestacjonarnych.  

Literatura popularna i naukowa stanowi 53% ogółu księgozbioru (37.675 egz.) Biblioteki Wyższej 
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi                          
im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego wg stanu na 31.12.2018 r.  
 

Liczba książek w wybranych działach  wg  Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej: 
 

Dział ogólny 1.475 wol. 
Filozofia, Psychologia 2.069 wol. 
Religia, Teologia, Religioznawstwo 850 wol. 
Nauki społeczne, Prawo, Administracja 2.621 wol. 
33 – Ekonomia 951 wol. 
37/39 – Oświata, Wychowanie, Etnografia 1.296 wol. 
Nauki przyrodnicze 563 wol. 
51 – Matematyka 534 wol. 
52/53 – Astronomia, Fizyka 510 wol. 
54 – Chemia 212 wol. 
55/56 – Geologia, Paleontologia 347 wol. 
57/59 – Biologia, Botanika, Zoologia 1.914 wol. 
Nauki stosowane, Medycyna, Nauki techniczne, Rolnictwo 3.140 wol. 
61 – Medycyna 1.554 wol. 
630 – Leśnictwo 540 wol. 
Sztuka, Rozrywka, Sport 5.794 wol. 
Językoznawstwo, Nauka o literaturze 2.369 wol. 
Geografia, Biografie, Historia 11.045 wol. 

W sytuacji, gdy książka jest niedostępna w bibliotece, student ma możliwość skorzystania                      
z wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim przypadku książka może być zamówiona                           
z każdej biblioteki na terenie kraju. Wkrótce czytelnicy i studenci będą mogli korzystać również                   
z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Dzięki 
temu zyskają dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej. 

Studenci kierunku leśnictwo mają do dyspozycji także czasopisma o charakterze naukowym 
(SYLWAN, Leśne Prace Badawcze) oraz popularno-naukowym (Zarządzanie ochroną przyrody                      
w lasach, Nowa Gazeta Leśna, Echa Leśne, Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich). W razie potrzeby 
uzyskują również niezbędne informacje o dostępie do artykułów publikowanych w innych 
czasopismach naukowych o tematyce leśnej zamieszczanych na stronach internetowych danego 
czasopisma. 

MBP w Tucholi należy do konsorcjum „Ibuk dla bibliotek” prowadzonego przez Wojewódzką               
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy im. W. Bełzy. Dzięki temu studenci, poprzez platformę 
IBUK Libra (www.libra.ibuk.pl) maja dostęp do prawie 1,5 tys. elektronicznych książek naukowych              
z takich wydawnictw jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 
Wolters Kluwer Polska  i inne. Od 2018 roku MBP w Tucholi umożliwia również korzystanie z 
platformy Legimi, jednakże książki przez nią oferowane mają charakter beletrystyczny. 
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Studenci WSZŚ w Tucholi, korzystając z czytelni mają dostęp do baz bibliometrycznych, które 
należą do grupy tzw. Licencji krajowych. Wśród tych wydawców znajdują się m.in. Springer Nature, 
Elsevier, Wiley, Clarivate i Science. Na każdym stanowisku komputerowym istnieje możliwość 
korzystania z polskich bibliograficznych baz danych np. BazLas 
(http://weblis.ibles.pl/libcat/index.html),  BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/).                    
Baza AGRO (http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action?cid=09039fac-69a9-4d94-baa5-
5946117246df). 

Biblioteka WSZŚ w Tucholi czyni starania, aby studenci mieli również dostęp do repozytorium 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym gromadzi się, przechowuje i udostępnia 
dokumenty cyfrowe - efekt prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc wspomagać dydaktykę na kierunku leśnictwo, 
zastanawiamy się nad utworzeniem własnego repozytorium, którego celem byłoby promowanie 
dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na tucholskiej Uczelni, nie tylko przez pracowników 
naukowych, ale także studentów.  

 
Baza dydaktyczna Uczelni 

Główną bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi stanowi 
budynek w Tucholi przy ulicy Pocztowej 13, gdzie mieszczą się pomieszczenia administracyjne oraz 
sale wykładowe, pracownie, klub studencki, szatnia oraz archiwum i magazyny. Budynek siedziby 
Uczelni jest własnością Skarbu Państwa wydzierżawiony Uczelni na podstawie umowy zawartej                   
z Nadleśnictwem Tuchola z siedzibą w Gołąbku (Umowa dzierżawy nr 1/08 na czas nieokreślony). 

Dane techniczne obiektu: 
Powierzchnia zabudowy  - 982 m ² 
Powierzchnia użytkowa - 1 899, 53 m ² 
Powierzchnia piwnic - 419, 28 m ² 
Powierzchnia parteru  - 816, 03 m ² 
Powierzchnia poddasza  - 664, 62 m ² 

WSZŚ w Tucholi posiada bardzo dobrą bazę materialną do prowadzenia działalności 
dydaktycznej. Siedziba WSZŚ w Tucholi jest zlokalizowana w kompleksie szkół ponadpodstawowych 
w Tucholi. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb funkcjonowania szkoły 
wyższej. Ze środków Uczelni dokonano pełnej adaptacji obiektu do wymagań współczesnej szkoły 
wyższej. Poniższe zestawienie prezentuje stan zasobów materialnych - bazy naukowo - dydaktycznej 
oraz administracyjnej WSZŚ w Tucholi. 

 

Lp. Charakter 
 pomieszczenia Liczba 

Łączna  
liczba 
 miejsc 

Metraż  
w m2 Wyposażenie  

1 
Sala audytoryjna                  
Sala wykładowa         
(Książnica 
Tucholska) 

1 120 136 projektor LCD, rzutnik foliogramów, ekran, 
nagłośnienie, verticale zaciemniające, klimatyzacja, 

2 
Sala audytoryjna                  
Sala audiowizualna    
(Książnica 
Tucholska)  

1 120 186 projektor LCD, rzutnik  foliogramów, ekran, sprzęt 
nagłaśniający, klimatyzacja 

3 Sala audytoryjna                 
Sala nr 3 1 80 106 

pętla indukcyjna, mikrofony sufitowe, projektor 
LCD, rzutnik foliogramów, ekran, sprzęt 
nagłaśniający, rolety wewnętrzne zaciemniające 

4 
Pracownia chemiczna 
Sala nr 9                        
Zaplecze nr 8 

1 29 60+24 

spektrofotometr -2 sztuki, pętla indukcyjna, 
dygestorium chemiczne, system kontroli przepływu 
powietrza FM 100, stół laboratoryjny do mycia, stół 
laboratoryjny przyścienny, stół laboratoryjny 
przyścienny, stół wagowy-antywibracyjny, waga 
elektroniczna, stół laboratoryjny wyspowy - 5 sztuk, 
stół laboratoryjny wyspowy - 5 sztuk, biurko 

http://weblis.ibles.pl/libcat/index.html
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/
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laboratoryjne, płuczka do oczu nastołowa, 
wentylator naddachowy, krzesło + taborety PU - 34 
sztuki, projektor LCD, ekran, sprzęt nagłaśniający, 
rolety wewnętrzne zaciemniające, wagi 
elektroniczne - 2 sztuki, sprzęt laboratoryjny, szkło 
laboratoryjne, odczynniki chemiczne, destylarka, 
układ okresowy pierwiastków, modele budowy 
cząsteczek 

5 
Pracownia 
biologiczna Sala nr 
113 
Zaplecze nr 112 

1 32 42 

sprzęt nagłaśniający, pętla indukcyjna, projektor 
LCD, rzutnik foliogramów, ekran, mikroskopy 
biologiczne (18 sztuk), mikroskop wykładowcy 
wraz z kamerą, wizualizer, laptop z 
oprogramowaniem, verticale zaciemniające  

6 
Pracownia 
entomologii leśnej 
Sala nr 10 

1 32 48,5 

pętla indukcyjna, projektor LCD, rzutnik 
foliogramów, ekran, mikroskopy stereoskopowe (18 
sztuk), mikroskop wykładowcy wraz z kamerą,  
wizualizer, gabloty dydaktyczne (16 sztuk), gabloty 
ze zbiorami owadów, sprzęt nagłaśniający 

7 

Pracownia hodowli 
lasu, gleboznawstwa 
leśnego, 
siedliskoznawstwa 
oraz urządzania lasu 
Sala nr 11 

1 40 62 

sprzęt nagłaśniający, pętla indukcyjna, projektor 
LCD, rzutnik foliogramów, ekran, gabloty 
dydaktyczne, rolety zaciemniające, gabloty 
przykładowych siedlisk leśnych, gabloty z pędami 
owoco - kwiatostanami, siewki podstawowych  
drzew leśnych, zbiory nasion, szyszek gatunków 
rodzimych i obcych, tablica z przekrojami drewna, 
regał z wadami drewna,  średnicomierze, 
wysokościomierze, taśmy miernicze, szkicowniki 

8 Sala senatu  
Sala nr 119 1 16 36 ekran, verticale zaciemniające 

9 
Sala ćwiczeniowa  
geodezji i 
fotogrametrii 
Sala nr 123/124 

1 20 29 
tachimetr, teodolit, niwelatory optyczne (2 sztuki), 
tyczki geodezyjne skręcane, łaty teleskopowe, 
statyw geodezyjny, projektor LCD 

10 Sala seminaryjna 
Sala nr 118 1 20 26 ekran przenośny, projektor  LCD 

11 
Pracownia 
komputerowa  
Sala nr 4/5 

1 30 87 

sprzęt nagłaśniający, pętla indukcyjna, 30 zestawów 
komputerowych Fujitsu (w realizacji), 30 
monitorów Eizo, projektor LCD, rzutnik 
foliogramów, ekran, rolety wewnętrzne 
zaciemniające 

12 
Pracownia 
komputerowa  
Sala nr 114/115 

1 20 42 
20 zestawów komputerowych  IBM Think Centre, 
10 monitorów ViewSonic, 10 monitorów Belinea, 
drukarka laserowa Canon, projektor LCD, ekran, 
rzutnik pisma, żaluzje 

13 
Pracownia 
komputerowa  
Sala nr 122 

1 10 39 10 zestawów komputerowych Dell, 10 monitorów 
Eizo, projektor LCD, ekran 

14 Biuro Rektora 
Sala nr 1 1 15 43 

zestaw komputerowy HP, zestaw komputerowy Dell, 
monitor Eizo, monitor Dell, laptop, kserokopiarka, 
urządzenie wielofunkcyjne HP 

15 Biuro Kanclerza 
Sala nr 17 1 5 10 zestaw komputerowy HP 

16 Dziekanat 
Sala nr 16 1 3 16 

zestawy komputerowe NTT (3 sztuki), 
kserokopiarka, drukarka laserowa HP, drukarka do 
dyplomów Olivetti 

17 
Akademickie Biuro 
Karier 
Sala nr 125 

1 2 12 zestaw komputerowy NTT, kserokopiarka, drukarka 
laserowa HP, bindownica, gilotyna 

18 Pełnomocnik ds. 
rozwoju i jakości 1 2 12 laptop (2 sztuki), drukarka laserowa Canon, 

drukarka atramentowa Canon 



 

48 

kształcenia 
Sala nr 128 

19 Specjalista 
Sala nr 14 1 1 25 zestaw komputerowy Dell, monitor Eizo, drukarka 

atramentowa 
20 Kwestura 

Sala nr 12 1 2 14 zestaw komputerowy NTT (2 sztuki), zestaw 
komputerowy HP, drukarka laserowa HP 

21 Biblioteka 1 20 460 

15 stanowisk komputerowych,  
w tym 8 do dyspozycji czytelników, program 
biblioteczny SOWA SOKRATES (wszystkie 
moduły), katalog na stronie internetowej 
www.mbp.tuchola.pl tworzony na bieżąco, tworzona 
jest baza danych osobowych czytelników 
zarejestrowanych w bibliotece 

22 
Pokój nauczycieli 
akademickich 
Sala nr 20 

1 6 12 projektor LCD, rzutnik pisma, rzutnik slajdów, 
ekran, laptop (sprzęt mobilny) 

23 Dziekan 
Sala nr 18 1 4 25 laptop (2 sztuki), drukarka laserowa HP 

24 Prodziekan 
Sala nr 111 1 2 14 zestaw komputerowy IBM Think Centre, drukarka 

laserowa HP, drukarka laserowa Canon 
25 Dział IT 

Sala nr 7 1 2 9 projektor LCD, laptop (3 sztuki), drukarka laserowa 
HP (2 sztuki), zestaw komputerowy NTT (2 sztuki) 

26 Komputery ogółem 100     
27 Projektory LCD 13     
28 Drukarki, urządzenia 

wielofunkcyjne 13    

29 Kioski internetowe 2  1,5   
30 Kserokopiarki 

ogółem 5     

31 Oprogramowanie    

Oprogramowanie: 
System operacyjny Windows 7 Home - 27 lic. 
System operacyjny Windows 7 Pro -  42 lic. 
System operacyjny Windows Server 2008 - 1 lic. 
Oprogramowanie sieciowe Intrux - 1 lic.  
Microsoft Office 2007 Standard - 20 lic. 
Microsoft Office 2007 Professional - 50 lic. 
Corel Draw Graphic x3 - 30 lic. 
Corel Draw Graphic x4 - 10 lic 
Autodesk Inventor + Auto Cad - 30 lic 
Pro Akademia - System Zarządzania Uczelnią 
Wyższą 
Moduły: Dziekanat, Rekrutacja, Czesne, Dział 
Nauczania, Wirtualny Dziekanat,                                                  
System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP) 
- serwer obsługujący 50 kont 
Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych 

 
 

      Wirtualny dziekanat 
Program, który doceniają zarówno studenci, jak i obsługa administracyjna. Program został 

wdrożony przy założeniu, że prezentowanie większości informacji o przebiegu i finansach studenta 
przez Internet będzie mogło odciążyć pracowników dziekanatu i kwestury w pełnieniu roli 
informacyjnej.  Z  biegiem  czasu  rosły  potrzeby  studentów  -  wraz  z  nimi  zmieniał się sam  system,  
przejmując także funkcje interakcji, współdziałania ze studentem. W efekcie nastąpiło znaczne 
przeniesienie ciężaru komunikacji z tradycyjnych metod wymagających każdorazowo wizyt 
studentów, na komunikację przez Internet, pozytywnie odbieraną przez śmiało patrzących w 
przyszłość i chętnie korzystających z Internetu studentów. 
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     Sieć bezprzewodowa Wi-Fi 

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi udostępniana jest na terenie Uczelni wszystkim studentom                             
i pracownikom WSZŚ w Tucholi. Warunkiem podłączenia do sieci jest wypełnienie „karty 
użytkownika”. Karty są do pobrania w dziekanacie. Wypełniony formularz należy złożyć                               
w dziekanacie. Po weryfikacji danych uzyskujemy dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci 
"WSZS_1" lub "WSZS_2" w zależności od naszej aktualnej lokalizacji w budynku Uczelni lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo wymagane jest zalogowanie się przez formularz www przed 
uzyskaniem dostępu do Internetu - login i hasło identyczne, jak w przypadku logowania                            
do wirtualnego dziekanatu.  
      Poczta i pozostałe usługi Office 365  

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi we współpracy z firmą Microsoft 
uruchomiła program Live@edu. Udostępnia on placówkom akademickim zestaw bezpłatnych, 
hostowanych usług komunikacyjnych dla pracowników, studentów, absolwentów i kandydatów.                     
W ramach programu uzyskujemy dostęp do: poczty elektronicznej (10 GB miejsca), kalendarza, 
komunikatora internetowego, folderów on-line (25 GB miejsca) i innych usług komunikacyjnych. 
Możliwy jest również dostęp z urządzeń przenośnych.  
      Oprogramowanie CAD 2D/3D 

Od 2011 roku w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi wykorzystywane jest 
oprogramowanie ProgeCAD. Wszyscy studenci oraz pracownicy naukowi mogą wykorzystywać 
profesjonalne oprogramowanie ProgeCAD do celów naukowych i niekomercyjnych bez żadnych 
opłat, korzystając z licencji edukacyjnej udzielonej Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem                       
w Tucholi. Jakiekolwiek inne użycie jest naruszeniem warunków licencyjnych i będzie według 
aktualnych przepisów sankcjonowane. 
       Kioski internetowe Zotac 

Punkty umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu zlokalizowane zostały w korytarzu głównym 
Uczelni. Najważniejszym zadaniem infokiosków jest świadczenie określonych usług informacyjnych         
i dostęp do systemów uczelnianych. Obsługa infomatu jest bardzo prosta i intuicyjna. Kreatywne 
spojrzenie na możliwości nowych technologii w dziedzinie narzędzi informacyjno - marketingowych 
pozwoliło na wdrożenie innowacyjnych pomysłów, co do zastosowania i wykorzystania infokiosków.  
      Stacja pogodowa Vantage Pro 2 

Stacja umożliwiła pomiar standardowych parametrów określających stan pogody, pozwalając 
wykorzystać otrzymane dane zarówno w dydaktyce, jak i w pracach badawczych. Konsola wyświetla   
i zapisuje dane ze stacji pogodowej oraz pełni funkcję interfejsu do komunikacji z systemami 
komputerowymi za pomocą oprogramowania WeatherLink. Stacja umożliwi komunikację z będącym 
w realizacji naszym autorskim serwisem, który będzie służył do obsługi danych meteorologicznych. 
      Platforma e-learningowa 

Jesteśmy w trakcie projektowania platformy e-learningowej, która wesprze proces kształcenia                 
na odległość, stanowiąc jednocześnie środek komunikacji wykorzystywany przez  wykładowców                        
i studentów. 
 
 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 
Uczelnia od momentu jej powołania buduje swoją pozycję na ścisłej współpracy                                         

z pracodawcami, samorządami lokalnymi, szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi                                   
i edukacyjnymi dążąc do zapewnienia studentom Uczelni możliwie szerokiego kontaktu                                    
z praktycznymi aspektami studiowanych kierunków oraz zdobywania praktycznych umiejętności                     
i kompetencji. Interesariusze kontraktowi są angażowani w system zapewniania i  doskonalenia 
jakości kształcenia poprzez: 
- formalną współpracę (na podstawie podpisanych umów) w organizacji zajęć terenowych                            
i projektowych, organizacji praktyk studentów, organizacji szkoleń i konferencji, 
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- uczestnictwo  w pracach Rad Konsultacyjno – Programowych, ocenianie i opiniowanie programów 
studiów, efektów uczenia się, treści kształcenia, kart przedmiotów, praktycznych form zajęć 
(terenowych i projektowych). 
- uczestnictwo w badaniach rynku pracy i losów absolwentów. 

Kształtowanie oferty edukacyjnej Uczelni przebiega we współpracy z najważniejszymi 
interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi). 
Programy studiów oraz oceny efektów uczenia się konsultowane są z wybranymi przedstawicielami 
rynku pracy, organizacjami branżowymi oraz potencjalnymi pracodawcami. W tym celu w Uczelni 
powołano Rady Konsultacyjno – Programowe dla każdego kierunku studiów, które opiniują wszelkie 
sprawy związane z jakością kształcenia i funkcjonowaniem programów poszczególnych kierunków 
studiów, a w szczególności w określaniu i ocenie efektów uczenia się. Rady, na zwoływanych 
przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego posiedzeniach, rozpatrują podstawowe aspekty 
związane z realizacją procesu dydaktycznego oraz mające wpływ na poziom  jakości studiów.  Celem 
rad jest aktywne  doradzanie rektorowi we wszystkich sprawach związanych z doskonaleniem jakości 
procesu kształcenia. W pracach rad konsultacyjnych uczestniczą przedstawiciele wszystkich 
najważniejszych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (tj. przedstawiciele studentów, 
absolwentów i nauczycieli akademickich WSZŚ w Tucholi, władze Wydziału i Uczelni, dyrektorzy 
RDLP, nadleśniczowie nadleśnictw RDLP w Toruniu i sąsiednich, dyrektorzy szkół 
ponadpodstawowych, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, prezes Zarządu 
Wodociągi Toruńskie, prezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych, prezesi zarządów zakładów 
zagospodarowania odpadów, przedsiębiorstw komunalnych, zakładów gospodarski komunalnej, 
przedstawiciele firm partnerskich, stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Jako pierwszą Rektor powołał w 2009 roku Radę Konsultacyjno – Programową dla kierunku 
leśnictwo. W skład Rady wchodzili m.in.: Dyrektor RDLP w Toruniu, nadleśniczowie nadleśnictw: 
Rytel, Trzebciny, Osie, Lutówko, Zamrzenica, Tuchola, Czersk, Kaliska, przedstawiciel absolwentów 
kierunku leśnictwo pracujący w zawodzie leśnika, przedstawiciel samorządu studenckiego oraz 
koordynatorzy kierunku leśnictwo. Rada Konsultacyjno – Programowa dla kierunku leśnictwo jest  
organem opiniodawczym w WSZŚ w Tucholi, który opiniuje wszelkie sprawy związane z jakością 
kształcenia  i funkcjonowaniem programów na kierunków studiów leśnictwo. Do kompetencji Rady 
należy m.in. opracowanie propozycji zmian w programach nauczania leśnictwa z uwzględnieniem 
zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz opinii zewnętrznych interesariuszy, 
możliwości kadrowych, materialnych i finansowych Uczelni. Wyniki prac Rady, Rektor po analizie 
możliwości wprowadzenia w ramach swoich kompetencji, wdraża lub rekomenduje Senatowi Uczelni. 
Na każdym posiedzeniu Rady przekazywana jest informacja o wykorzystaniu wniosków                                
z poprzedniego lub wcześniejszych posiedzeń. Pozwala to w sposób ciągły monitorować efekty 
działalności Rady. 

Interesariusze zewnętrzni Uczelni 
Uczelnia zgodnie ze swoją misją i Strategią Rozwoju systematycznie buduje swoją tożsamość                    

i kulturę jakości w ścisłej współpracy z najważniejszą grupą interesariuszy zewnętrznych                              
- z pracodawcami.  Pracodawcy w Strategii Uczelni stanowią grupę interesariuszy kontraktowych. 
Sukces  Strategii Uczelni jest zdeterminowany stopniem realizacji oczekiwań pracodawców oraz ich 
zaangażowaniem w doskonalenie jakości procesu kształcenia w WSZŚ w Tucholi. Partnerami 
strategicznymi Uczelni są Lasy Państwowe będące głównym interesariuszem zewnętrznym Uczelni,  
globalna korporacja MAKITA – światowy potentat produkcji elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego 
oraz TORSEED SA w Toruniu - krajowa spółka działająca w sektorze nasiennictwa i szkółkarstwa. 
Wieloletnia współpraca ze strategicznymi partnerami opiera się  o podpisane umowy. 

Wśród interesariuszy zewnętrznych  na uwagę zasługuje również środowisko akademickie                       
z innych uczelni, takich jak m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Politechnika Koszalińska w Koszalinie, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Politechnika 
Krakowska oraz uczelni zagranicznych - Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku, 
Uniwersytet  im.  Franko  we  Lwowie,  Uniwersytet  Agrarny  w  Ufie  (Rosja)  i   Lwowski  Narodowy  
Uniwersytet Agrarny w Dublanach (Ukraina). 

Ważną grupę stanowią interesariusze kontekstowi reprezentujący instytucje i organizacje 
samorządu lokalnego. Realizując misję zrównoważonego rozwoju lokalnego i społecznej 
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odpowiedzialności  dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich i studentów Wydział podejmuje 
szereg różnorodnych aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Wśród nich są działania wynikające 
z opieki naukowo-dydaktycznej, jaką Uczelnia sprawuje nad szkołami ponadpodstawowymi regionu.  
 

Informacja na temat współpracy z krajowymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami                             
i instytucjami 

L.p Nazwa instytucji Rodzaj współpracy 

1.  
Akademia Wychowania Fizycznego                 
i Sportu w Gdańsku 
(umowa o współpracy) 

realizacja wspólnych projektów edukacyjnych, tworzenie i 
prowadzenie nowych kierunków/specjalności studiów, 
współpraca samorządów studenckich i kół naukowych 

2. 

Porozumienie Intencyjne dotyczące 
wspólnych działań na rzecz utworzenia 
i rozwoju Zielonego Parku 
Przedsiębiorczości „Zielona Krajna”                           
w Sępólnie Krajeńskim  
-  19.12.2008r 

działania na rzecz utworzenia Zielonego Parku 
Przedsiębiorczości „Zielona Krajna” w Sępólnie Krajeńskim 

3. 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska                  
w Toruniu – 03.03.2009r. (porozumienie 
o współpracy) 

udział uczniów w zajęciach dydaktycznych WSZŚ w 
Tucholi, organizacja konkursów przedmiotowych, udział 
nauczycieli w targach i konferencjach Uczelni 

4. 

Tucholski Park Krajobrazowy 
-  23.04.2009r. (Porozumienie                           
o współpracy w zakresie funkcjonowania 
Studenckiego Koła Naukowego Leśników 
„Zimorodek” ) 

współdziałanie w zakresie funkcjonowania Studenckiego 
Koła Naukowego Leśników „Zimorodek” - wsparcie 
merytoryczne i techniczne 

5. 
Makita Sp. z o.o.  
– 26.05.2009r. (porozumienie                             
o współpracy) 

współorganizowanie staży, praktyk, konferencji, targów, 
doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, wspólna 
reklama 

6. 
Zespół Szkół Architektury Krajobrazu                   
i Handlowo- Usługowych w Gdańsku 
- 20.11.2009r. (porozumienie                             
o współpracy) 

udział uczniów w zajęciach dydaktycznych WSZŚ w 
Tucholi, organizacja konkursów przedmiotowych, udział 
nauczycieli w targach i konferencjach Uczelni 

7. 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów                            
i Techników Sanitarnych o. Warszawa 
- 18.12.2009r. (porozumienie) 

opracowanie programów szkoleń, organizacja szkoleń 

8. 
Zespół Szkół Leśnych  w Tucholi 
- 04.02.2010r. (porozumienie                             
o współpracy) 

udział uczniów w zajęciach dydaktycznych WSZŚ                         
w Tucholi, organizacja konkursów przedmiotowych, udział 
nauczycieli w targach i konferencjach Uczelni, udział 
uczniów w uroczystościach Uczelni, współorganizowanie 
wystaw, wspólna promocja 

9. 
Gmina Tuchola 
- 19.02.2010r. (porozumienie                              
o współpracy) 

pomoc Uczelni w opracowywaniu projektów związanych z 
prowadzonymi kierunkami, wspieranie przez kadrę Uczelni 
środowiska oświatowego Gminy, wspólne uruchamianie 
przedsięwzięć uatrakcyjniających ofertę edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży  

10. 
TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa 
Ogrodniczego i Szkółkarstwa S. A. 
w Toruniu 01.03.2010r. (porozumienie                               
o współpracy) 

współorganizowanie staży i praktyk studenckich, 
konferencji naukowych, wspólna reklama                              
w mediach, artykuły w prasie, realizacja projektów, 
upowszechnianie wiedzy na temat jakości produktów Spółki 
i oferty Uczelni 

11. 
Gmina Czersk 
- 04.03.2010r. (porozumienie                            
o współpracy) 

opracowywanie projektów związanych                                    
z prowadzonymi kierunkami, wspieranie przez kadrę WSZŚ 
w Tucholi środowiska oświatowego Gminy Czersk, wspólne 
przedsięwzięcia promocyjne 

12. Powiat Tucholski 
- 05.11.2010r. (list intencyjny) 

wspólne planowanie i realizacja przedsięwzięć                         
i projektów wywierających pozytywny wpływ                       
na rozwój i promocję zasobów i dokonań gmin Powiatu 
Tucholskiego oraz lokalnej i ponadlokalnej gospodarki z 
uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań dotyczących 
zachowania i ochrony cennych walorów przyrodniczych 
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regionu 

13. Powiat Tucholski  
05.11.2010r. (umowa intencyjna) 

utworzenie Tucholskiego Centrum Informacji, 
zagospodarowanie terenów wokół obiektów powiatowych 

14. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika                        
w Toruniu 
- 18.11.2010r. (porozumienie) 

realizacja wspólnych projektów edukacyjnych, tworzenie                    
i prowadzenie nowych kierunków/specjalności studiów, 
współpraca samorządów studenckich i kół naukowych 

15. 
Porozumienie dotyczące współpracy przy 
programie SIFE zawarte pomiędzy 
Organizacją SIFE Poland a WSZŚ                         
w Tucholi – 07.03.2011r. 

przystąpienie przez WSZŚ w Tucholi do międzynarodowego 
programu SIFE (Students In Free Enterprise) 

16. 
Porozumienie w sprawie współpracy                    
w ramach Klastra: „Ekotechnologicznego” 
(Tczew) 
- 20.05.2011r. 

inicjowanie projektów, opracowanie programu badawczo-
rozwojowego, publikowanie wyników prac naukowo-
badawczych, promocja Klastra, organizowanie szkoleń i 
konferencji 

17. 
Instytut Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników w Toruniu  
– 25.08.2011r. (porozumienie o współpracy 
naukowo- technicznej) 

udział we wspólnych pracach badawczych, tworzeniu 
nowych technologii, wymiana pracowników naukowych, 
udostępnianie zaplecza badawczego, wymiana informacji i 
doświadczeń, organizacja konferencji i seminariów  

18. 
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin                      
w Warszawie im. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego  
– 22.09.2011r. (porozumienie) 

przygotowanie i realizacja wspólnych projektów 
edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia, wspólne 
prowadzenie nowych kierunków i specjalności, współpraca 
samorządów studenckich i studenckich kół naukowych   

19. 
Baszkirski Państwowy Uniwersytet 
Rolniczy w Ufie 
- 15.03.2012r. (umowa o współpracy 
edukacyjnej i naukowej) 

wymiana informacji, wymiana kadry naukowej, studentów                
i absolwentów, wspólne zajęcia naukowo-badawcze 

20. 
Gmina Miasto Toruń 
- 14.11.2012r. (porozumienie                           
o współpracy) 

pomoc Uczelni w opracowywaniu projektów związanych                       
z prowadzonymi kierunkami kształcenia, współpraca przy 
organizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, współdziałanie w zakresie 
nowoczesnej preorientacji zawodowej 

21. 
Rada Społeczno- Naukowa Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Bory 
Tucholskie” – 06.09.2012r. (umowa                   
o współpracy) 

realizacja projektów skierowanych do środowiska 
lokalnego, współdziałanie przy monitorowaniu ścieżek 
zawodowych absolwentów, tworzenie bazy oczekiwań 
pracodawców 

22. 
Stowarzyszenie „Zielona Krajna”                    
w Sępólnie Krajeńskim 
- 21.09.2012r. (umowa o współpracy) 

wsparcie przy realizacji projektów skierowanych                 
do środowiska lokalnego, współdziałanie przy 
monitorowaniu losów absolwentów WSZŚ w Tucholi, 
współpraca przy tworzeniu bazy kompetencji pracowników 
oczekiwanych przez pracodawców 

23. 
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej 
HYDROTOR S. A. w Tucholi 
- 02.10.2012r. (porozumienie                            
o współpracy) 

współorganizowanie staży i praktyk, tematycznych 
konferencji naukowych, przedsięwzięć lokalnych, 
doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, wspólna 
reklama 

24. 
ZUL „Krygowscy” s. c. Krygowski 
Benedykt, Sofczyńska Magdalena  
– 04.10.2012r. (umowa o współpracy) 

współorganizowanie staży, kursów, szkoleń, konferencji, 
targów branżowych, realizacja projektów skierowanych                  
do środowiska lokalnego, opiniowanie programów studiów 

25. 
NV Pracownia Architektury Krajobrazu 
- 09.10.2012r. (porozumienie 
o współpracy) 

wspólne prace badawczo-rozwojowe, przeprowadzanie 
konsultacji technicznych   i ekonomicznych, 
współorganizowanie  szkoleń, kursów, konferencji, 
włączanie pracodawców  w proces dydaktyczny, 
współorganizowanie staży i praktyk, opiniowanie 
programów nauczania, organizacja przedsięwzięć 
skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

26. Zakład Usług Leśnych Leszek Szarmach 
- 12.10.2012r. (umowa o współpracy) 

współorganizowanie szkoleń, kursów, konferencji, targów, 
realizacja projektów skierowanych do środowiska 
lokalnego, włączanie pracodawców  w proces dydaktyczny, 
organizowanie staży i praktyk, udział w określaniu i 
opiniowaniu programów studiów    
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27. 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.                  
w Tucholi 
- 17.10.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja prac badawczych i wdrażanie ich wyników                   
do gospodarki, doradztwo, ekspertyzy, współorganizowanie 
szkoleń, konkursów i konferencji 

28. Powiatowy Urząd Pracy  w Tucholi 
- 05.11.2012r. (umowa o współpracy) 

wsparcie przy realizacji projektów skierowanych                        
do środowiska lokalnego, włączanie pracodawców w proces 
dydaktyczny, współpraca poprzez ABK, uczestnictwo w 
opiniowaniu programów studiów  

29. 
EGEPLAST w Poznaniu 
- 28.11.2012r. (porozumienie o 
współpracy) 

współorganizowanie staży i praktyk studenckich, 
przedsięwzięć lokalnych, tematycznych konferencji 
naukowych, realizacja projektów unijnych, wspólna reklama 
w mediach, artykuły w prasie, doskonalenie kadry naukowo-
dydaktycznej,   

30. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
- 28.11.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja prac badawczych i wdrażanie ich wyników do 
gospodarki, doradztwo, ekspertyzy, współorganizowanie 
szkoleń, konkursów i konferencji, wsparcie przy projektach 
skierowanych do środowiska lokalnego, włączanie 
pracodawców w proces dydaktyczny, organizowanie staży                               
i praktyk studenckich, przedsięwzięć skierowanych do 
uczniów, określanie i opiniowanie programów studiów 

31. 

OKK Otlewski Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – Spółka 
komandytowa 
- 29.11.2012r. (porozumienie o 
współpracy) 

współorganizowanie staży, praktyk, kursów, szkoleń, 
konferencji naukowych, targów branżowych, doskonalenie 
kadry naukowo-dydaktycznej, realizacja projektów 
skierowanych do środowiska lokalnego, wspólna reklama 

32. Zakład Usług Leśnych  Alicja Stryszyk 
- 29.11.2012r. (umowa o współpracy) 

współorganizowanie szkoleń, kursów, konferencji, targów, 
realizacja projektów skierowanych  do środowiska 
lokalnego, włączanie pracodawców w proces dydaktyczny, 
organizowanie staży i praktyk, udział w określaniu i 
opiniowaniu programów studiów    

33. 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy 
Dwór sp. z o.o. 
- 29.11.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja prac badawczych i wdrażanie ich wyników do 
gospodarki, doradztwo, ekspertyzy, współorganizowanie 
szkoleń, konkursów i konferencji 

34. 
HEBAN Domy z drewna sp. z o.o. 
- 03.12.2012r. (porozumienie o 
współpracy) 

współorganizowanie staży i praktyk, przedsięwzięć 
lokalnych, wspólna reklama 

35. 
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. 
w Sępólnie Krajeńskim 
- 04.12.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja prac badawczych i wdrażanie ich wyników                     
do gospodarki, doradztwo, ekspertyzy, współorganizowanie 
szkoleń, konkursów  i konferencji, wsparcie przy projektach 
skierowanych do środowiska lokalnego, włączanie 
pracodawców w proces dydaktyczny, organizowanie staży                  
i praktyk studenckich, przedsięwzięć skierowanych do 
uczniów, określanie i opiniowanie programów studiów 

36. 
Zakład Instalacji Sanitarnych Ogrzewania     
i Gazu w Cekcynie Andrzej Cybulski 
- 05.12.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja prac badawczych i wdrażanie ich wyników do 
gospodarki, doradztwo, ekspertyzy, współorganizowanie 
szkoleń, konkursów  i konferencji, włączanie pracodawców 
w proces dydaktyczny, organizowanie staży i praktyk 
studenckich, przedsięwzięć skierowanych do uczniów, 
określanie i opiniowanie programów studiów  

37. 
Lwowski Uniwersytet  Narodowy                         
im. Iwana Franko 
-06.12.2012r.(umowa współpracy 
edukacyjnej i naukowej) 

programy edukacyjne, projekty badawcze, współpraca 
kadry, wymiana informacji, kadry naukowej, studentów                       
i absolwentów, zajęcia naukowo-badawcze, 

38. 
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
w Więcborku 
- 10.12.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja prac badawczych i wdrażanie ich wyników                    
do gospodarki, doradztwo, ekspertyzy, współorganizowanie 
szkoleń, konkursów i konferencji  

39. 
Zespół Szkół Licealnych 
i Agrotechnicznych w Tucholi 
- 10.12.2012r. (umowa o współpracy) 

realizacja wspólnych prac badawczo-rozwojowych, 
współorganizowanie szkoleń, kursów, konferencji i  studiów 
podyplomowych, przedsięwzięć skierowanych do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, wsparcie przy realizacji 
projektów skierowanych do środowiska lokalnego, 
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uczestnictwo w określaniu i opiniowaniu programów 
studiów 

40. 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Toruniu 
- 11.12.2012r. (umowa o współpracy) 

wsparcie przy realizacji projektów skierowanych do 
środowiska lokalnego, udział w Radzie Konsultacyjno-
Programowej leśnictwa, współpraca poprzez ABK, udział                 
w monitorowaniu ścieżek zawodowych absolwentów                       
i określaniu oczekiwań pracodawców wobec przyszłych 
pracowników  

41. Zakład Usług Leśnych  Kamil Szarmach 
- 14.12.2012r. (umowa o współpracy) 

współorganizowanie szkoleń, kursów, konferencji, targów, 
realizacja projektów skierowanych do środowiska 
lokalnego, włączanie pracodawców w proces dydaktyczny, 
organizowanie staży i praktyk, udział w określaniu i 
opiniowaniu programów studiów    

42. 
TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy 
- 02.01.2013r. (porozumienie                               
o współpracy) 

współpraca w ramach patronatu medialnego nad 
inicjatywami Uczelni, udział w budowaniu kapitału 
społecznego, wsparcie lokalnych akcji społecznych i działań 
charytatywnych studentów, informowanie o nieodpłatnej 
działalności Uczelni, uczestnictwo w kampaniach 
społecznych, upowszechnianie wiedzy nt eko-innowacji, 
propagowanie aktywizacji społeczeństw lokalnych   

43. Nadleśnictwo Kaliska 
- 04.01.2013r. (umowa o współpracy) 

realizacja projektów skierowanych do środowiska 
lokalnego, udział w Radzie Konsultacyjno-Programowej 
leśnictwa, współpraca z ABK 

44. 
Białoruski Państwowy Uniwersytet 
Technologiczny w Mińsku - 14.02.2013r. 
(umowa o współpracy) 

współpraca w zakresie innowacji, badań naukowych, 
współpraca akademicka, w tym wdrażanie wyników badań, 
programy rozwojowe, wymiana pracowników i studentów 

45. 
EGA Sp. z o.o. 
- 11.07.2013r. (umowa o współpracy) 
 

współpraca przy realizacji projektów skierowanych                        
do środowiska lokalnego, upraktycznianiu programów 
nauczania, monitoringu potrzeb rynku pracy, organizacji 
spotkań panelowych, staży i praktyk studenckich, 
konferencji, szkoleń   

46. 
Deklaracja Woli przystąpienia do 
konsorcjum naukowego „Bezpieczeństwo 
łańcucha żywnościowego i żywność 
spersonalizowana” podpisana 02.08.2013r. 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Kontrakt Terytorialny na lata 2014-2020; skład konsorcjum: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                      
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi)  

47. 

Deklaracja Woli przystąpienia do 
konsorcjum naukowego realizującego 
projekt o nazwie „Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Badawczo-Edukacyjne 
Zintegrowanego  Rozwoju Miast i 
Regionów” podpisana 05.09.2013r. 

(Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Kontrakt Terytorialny na lata 2014-2020; skład konsorcjum: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi, Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) 

48. 

Deklaracja Woli przystąpienia do 
konsorcjum naukowego realizującego 
projekt o nazwie „Edukacja na rzecz 
innowacyjności regionu” podpisana 
05.09.2013r. 

(Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Kontrakt Terytorialny na lata 2014-2020; skład konsorcjum: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium 
Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu) 
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49. Politechnika Gdańska 
- 17.09.2013r. (porozumienie) 

wspólna realizacja projektów edukacyjnych, prowadzenie 
nowych kierunków, współpraca studenckich samorządów i 
kół naukowych, organizowanie różnych form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli akademickich  

50. Politechnika Koszalińska 
- 09.01.2014r. (porozumienie) 

wspólna realizacja projektów edukacyjnych, prowadzenie 
nowych kierunków studiów, realizacja wspólnych badań 
naukowych, opiniowanie publikacji, współpraca w zakresie 
zajęć dydaktycznych, organizowanie różnych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich 

51. Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki - 19.03.2014r. (porozumienie) 

realizacja wspólnych projektów edukacyjnych, współpraca 
samorządów studenckich i kół naukowych 

52. XGreen Energy Sp. z o.o. - 29.01.2016r. 
(porozumienie o współpracy) 

współorganizowanie staży i praktyk studenckich, 
tematycznych konferencji naukowych, szkoleń, kursów, 
doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej w oparciu o 
technologie stosowane przez partnera, wsparcie przy 
realizacji projektów unijnych, uczestnictwo w określaniu 
rozwoju programów nauczania WSZŚ oraz ich opiniowanie, 
realizacja wspólnych prac badawczo-rozwojowych 
związanych z OZE 

53. Fundacja Stabilo z siedzibą w Toruniu - 
29.08.2016 (umowa o partnerstwie) 

partnerstwo na rzecz wypracowania rekomendacji w 
projekcie "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na 
rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim" 

54. 
Białoruski Państwowy Uniwersytet 
Technologiczny w Mińsku - 01.09.2016r. 
(umowa o współpracy) 

współpraca w zakresie innowacji, badań naukowych, 
współpraca akademicka, w tym wdrażanie wyników badań, 
programy rozwojowe, wymiana pracowników i studentów 

55. 
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim - 
05.01.2017r. (umowa patronacka) 

celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki 
naukowo – dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne 
inicjatywy edukacyjne w formie m.in. warsztatów, 
konkursów, konferencji, wykładów 

56. 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych                         
w Sępólnie Krajeńskim - 05.01.2017r. 
(umowa patronacka) 

celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki 
naukowo – dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne 
inicjatywy edukacyjne w formie m.in. warsztatów, 
konkursów, konferencji, wykładów 

57. 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego 
w Sypniewie - 05.01.2017r. (umowa 
patronacka) 

celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki 
naukowo – dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne 
inicjatywy edukacyjne w formie m.in. warsztatów, 
konkursów, konferencji, wykładów 

58. 
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu 
Krajeńskim – 03.03.2017r. (porozumienie     
o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                      
i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
ekoturystyka zdrowotna, wspieranie samokształcenia, 
rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów 

59. Pałac w Komierowie – 03.03.2017r. 
(porozumienie o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                     
i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                  
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
ekoturystyka zdrowotna, wspieranie samokształcenia, 
rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów 

60. 
Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła 
Borów” Sp. z o.o. w Tleniu - 09.03.2017r. 
(porozumienie o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                     
i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                   
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
ekoturystyka zdrowotna, wspieranie samokształcenia, 
rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów 

61. Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej – 
10.03.2017r. (porozumienie o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                          
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i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                    
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
ekoturystyka zdrowotna, wspieranie samokształcenia, 
rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów 

62. Instytut Turystyczno-Edukacyjny – 
10.03.2017r. (porozumienie o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                       
i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                  
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
ekoturystyka zdrowotna, wspieranie samokształcenia, 
rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów 

63. 
Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza 
Korczaka w Więcborku – 23.03.2017r. 
(umowa patronacka) 

celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki 
naukowo – dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne 
inicjatywy edukacyjne w formie m.in. warsztatów, 
konkursów, konferencji, wykładów 

64. 
Centrum Kształcenia Zawodowego                             
i Ustawicznego w Więcborku – 
23.03.2017r. (umowa patronacka) 

celem patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki 
naukowo – dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne 
inicjatywy edukacyjne w formie m.in. warsztatów, 
konkursów, konferencji, wykładów 

65. 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie – 21.06.2017r. 
(porozumienie o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                     
i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                 
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
agroinformatyka, wspieranie samokształcenia, rozwoju i 
doskonalenia zawodowego studentów 

66. 
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut 
Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda 
Wielka – 06.07.2017r. (porozumienie                         
o współpracy) 

wdrażanie nowoczesnych programów nauczania 
dostosowanych do międzynarodowych standardów                    
i potrzeb rynku pracy, wymiana myśli i doświadczeń                  
w zakresie nauki i praktyki, podpisywanie indywidualnych 
umów w sprawie praktyk zawodowych studentów kierunku 
agroinformatyka, wspieranie samokształcenia, rozwoju i 
doskonalenia zawodowego studentów 

67. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego                        
w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana                     
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
- 14.11.2017r. (umowa konsorcjum 
„Bezpieczeństwo łańcucha  
żywnościowego i żywność 
spersonalizowana SafeFoodMed”) 

wspólne przygotowanie i zrealizowanie projektu pn. 
„Bezpieczeństwo łańcucha  żywnościowego i żywność 
spersonalizowana SafeFoodMed” objętego wnioskiem o 
dofinansowanie złożonym w odpowiedzi na konkurs  nr 
RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 ogłoszony dla Działania 
1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 

68. 
Polski Związek Łowiecki Zarząd 
Okręgowy w Bydgoszczy  - 01.10.2018r. 
(umowa o współpracy)  

wspólne przygotowanie i realizacja programów kształcenia, 
w szczególności modułu łowieckiego na studiach I stopnia 
na kierunku leśnictwo oraz specjalności łowiectwo na 
studiach II stopnia na kierunku leśnictwo prowadzonych 
przez WSZŚ w Tucholi; uczestnictwo w określaniu rozwoju 
programów studiów WSZŚ w Tucholi                                         
oraz ich opiniowania; współorganizowanie szkoleń, kursów, 
warsztatów tematycznych, konferencji naukowych i studiów 
podyplomowych poświęconych leśnictwu lub łowiectwu; 
zorganizowanie edukacyjnej sali łowiectwa w siedzibie 
Uczelni; prowadzenie zespołu sygnalistów myśliwskich 
przy WSZŚ w Tucholi; kultywowanie etyki i tradycji 
łowieckich oraz wzbogacanie kultury łowieckiej 

69. 
Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny 
w Dublanach (Ukraina) – 04.01.2019r. 
(umowa o współpracy) 

udoskonalenie nauczania, prac badawczych i ich późniejsze 
zastosowanie w rolnictwie, życiu społecznym i pokrewnych 
dziedzinach, rozszerzenie wymiany międzynarodowych 
doświadczeń pomiędzy wydziałami obu uczelni 
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70. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska -
14.02.2019r. (porozumienie o współpracy) 

wymiana doświadczeń, w tym w zakresie naukowym 
mających za przedmiot ochronę środowiska i przyrody, 
wspieranie projektów edukacyjnych, odbywanie przez 
studentów Uczelni praktyk w GDOŚ 

 
 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 
kształcenia na kierunku 

 
 Współpraca międzynarodowa Uczelni jest w fazie rozwojowej. Dotyczy ona obecnie 

utrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów z zagranicznymi uczelniami. Proces rozwoju 
umiędzynarodowienia rozpoczął się od udziału pracowników naukowych z zagranicznych uczelni jako 
prelegentów w konferencjach naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi. Pracownicy zagranicznych instytucji naukowych wchodzą w skład 
komitetów naukowych corocznych konferencji WSZŚ w Tucholi „Zarządzanie ochroną przyrody                   
w lasach”, recenzują artykuły publikowane w uczelnianym czasopiśmie „Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” lub są ich autorami. Obecnie prowadzone są rozmowy o podjęciu wspólnych 
badań naukowych z Lwowskim Uniwersytetem Rolniczym. Tematyka przygotowywanych badań to 
„Zarządzanie potencjałem zasobów przyrodniczych przez połączone społeczności terytorialne Polski                
i Ukrainy”. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Ukrainy jest Pan prof. Igor Kaprus, natomiast 
po stronie polskiej za badania odpowiada Pan dr Krzysztof Kannenberg. 

 W ramach współpracy w zakresie dydaktyki, od czterech lat w Studenckim Letnim Obozie 
Naukowym organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi uczestniczą 
zagraniczni studenci. W okresie 01.03.2016-30.09.2018 na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
zatrudniony był w Uczelni Pan prof. zw. dr inż. Ladislav Paule (Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, 
Słowacja). Od roku akad. 2017/2018 roku do programu studiów na kierunku leśnictwo na poziomie 
studiów II stopnia realizowany jest przedmiot English in forestry prowadzony przez nauczyciela 
akademickiego, który studiował w University of Aberdien (Szkocja) i w Szwecji oraz posiada 
kilkuletnie doświadczenie pracy zawodowej w leśnictwie w Wielkiej Brytanii. Przedmiot English                 
in forestry stanowi wprowadzenie i jednocześnie przygotowuje studentów do uczestnictwa                            
w wykładzie z przedmiotu Leśnictwo na świecie, który od roku akad. 2019/2020 prowadzony będzie                     
w języku angielskim na kierunku leśnictwo II stopnia. W WSZŚ w Tucholi odbywają studia studenci 
zagraniczni. Dwóch cudzoziemców pochodzenia ukraińskiego ukończyło studia w Wyższej Szkole 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo I stopnia (studia w latach 2010-2014), 
jeden student z Białorusi studiował na kierunku architektura krajobrazu w roku akad. 2013-2014,                    
a jeden student z Ukrainy podjął studia w WSZŚ w Tucholi na kierunku leśnictwo I stopnia w 2014 
roku, lecz ich nie ukończył. 
 

 
Informacja na temat współpracy międzynarodowej 

Rok Rodzaj współpracy Nazwa instytucji partnerskiej 

Liczba 
cudzoziemców 

uczestniczących     
w realizacji 

Studentów 

D
oktorantów 

Pracow
ników 

2007 I Międzynarodowa - Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                       7 - 6  
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Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                
(13-15.09.2007) 

w Ufie,  
- Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde.  

2007 
Monografia „Zarządzanie 
ochroną przyrody w 
lasach” 

- University of Minnesota Duluth, 
- Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde, 
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                     

w Ufie. 

- - 6 

2008 

II Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”               
(04-06.09.2008) 

- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                      
w Ufie, 

- Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde 
9 - 9  

2008 

II Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo- 
Techniczna „Ogrzewanie 
i wentylacja w przemyśle 
i rolnictwie”                             
(25-27.09.2008) 

- Tallin University of Technology 8 - 3 

2008 
Monografia „Zarządzanie 
ochroną przyrody w 
lasach” 

- Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde - - 8 

2008 
Monografia „Ogrzewanie 
i wentylacja w przemyśle 
i rolnictwie” 

- Tallinn University of Technology - - 3 

2009 

III Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” (10-
12.09.2009) 

- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                    
w Ufie, 

- Instytut Nauk Stosowanych w Eberswalde, 
- Partner strategiczny - MAKITA 

10 - 16  

2009 
Monografia „Zarządzanie 
ochroną przyrody w 
lasach” 

- 3 - 14 

2010 

Międzynarodowa 
Konferencja z okazji 25-
lecia Tucholskiego Parku 
Krajobrazowego 
„Ochrona Przyrody w 
Tucholskim Parku 
Krajobrazowym”                    
(09-10.09.2010) 

- 6 - 1 

2010 

IV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                
(20-22.09.2010) 

- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 
Ufie,  

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  

- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko,  
- Partner strategiczny - MAKITA 

12 - 16  

2010 

III Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo- 
Techniczna „Ogrzewanie 
i wentylacja w przemyśle 
i rolnictwie- Racjonalne 
wykorzystanie ciepła 
Ziemi, Słońca i Wody” 
(14-16.10.2010) 

- 8 - 4  

2010 II Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo- - 6 - 6  
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Techniczna 
„Uwarunkowania 
techniczne i przyrodnicze 
zagospodarowania wód 
opadowych”                          
(21-23.10.2010) 

2010 

Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół 
Polskich IX 
Zgromadzenie Plenarne 
KRZASP                              
(27-29.10.2010) 

- - - 1  

2010 
Monografia „ Ochrona 
Przyrody w Tucholskim 
Parku Krajobrazowym” 

- Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford - - 1 

2010 
Wydawnictwo – 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  

- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 
Ufie,  

- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko,  
- Centre for Natur Conservation, Dept. Conservation 

Biology George- August University Goettingen 

- - 11 

2011 

V Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                 
(05-07.09.2011) 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  

- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                     
w Ufie, 

- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko,  
- Partner strategiczny - MAKITA 

10 - 10 

2011 

I Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Współczesne 
Krajobrazy Wiejskie” 
(08-10.09.2011) 

- Narodowy Techniczny Uniwersytet we Lwowie, 
- Narodowy Techniczny Uniwersytet w Irkucku  

7 - 10  

2011 
Wydawnictwo- 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Uniwersytet Karola w Pradze,  
- Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk 

Ukrainy we Lwowie,  
- Narodowa Akademii Nauk Agrarnych Ukrainy we 

Lwowie,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                    

w Ufie, Szwedzkie Towarzystwo Leśne,  
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 

Drewna Ukrainy,  
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko 

1 - 9 

2011 
Monografia 
„Contemporary Rural 
Landscapes” 

- Technical University of Turin,  
- National Research Irkutsk State Technical 

University,  
- Russian Academy of Sciences Arkhangelsk,  
- Tomsk State University of Architecture and 

Building 

1 - 6 

2012 
Umowa o współpracy 
edukacyjnej i naukowej 
zawarta w dniu 
15.03.2012 

- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                      
w Ufie 

- - - 

2012 

Umowa współpracy 
edukacyjnej i naukowej 
pomiędzy Wyższą Szkołą 
Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 

- Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki  - - - 
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a Lwowskim 
Uniwersytetem 
Narodowym im. Iwana 
Franki zawarta w dniu 
06.12.2012r. 

2012 

VI Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                   
(11-13.09.2012) 

- Uniwersytet Karola w Pradze,  
- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Narodowa Akademia Nauk Agrarnych Ukrainy,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                      

w Ufie, 
- Szwedzkie Towarzystwo Leśne,  
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 

Drewna Ukrainy,  
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut  

13 - 12  

2012 

IV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo- 
Techniczna „Ogrzewanie 
i wentylacja w przemyśle 
i rolnictwie”                            
(24-26.09.2012) 

- Uniwersytet Technologiczny w Tallinie 
 

8 - 8 

2012 
Wydawnictwo- 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Uniwersytet Karola w Pradze,  
- Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk 

Ukrainy we Lwowie,  
- Narodowa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, 
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                        

w Ufie, 
- Szwedzkie Towarzystwo Leśne,  
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 

Drewna Ukrainy,  
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko 

3 - 7 

2013 
Wydawnictwo - 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 
Drewna Ukrainy, 

- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, 
- Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, 
- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, 
- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja 

- - 9 

2013 

Umowa współpracy 
pomiędzy Wyższą Szkołą 
Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 
a Instytutem 
Edukacyjnym 
„Białoruskim 
Narodowym 
Uniwersytetem 
Technicznym” zawarta              
w dniu 14.02.2013r. 

- Instytut Edukacyjny „Białoruski Narodowy 
Uniwersytet Techniczny” - - - 

2013 

VII Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                   
(9-11.09.2013) 

- Uniwersytet Karola w Pradze,  
- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Narodowa Akademia Nauk Agrarnych Ukrainy,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy                         

w Ufie, 
- Szwedzkie Towarzystwo Leśne,  

- - 7 
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- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 
Drewna Ukrainy,  

- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut  

2014 
Wydawnictwo - 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, 
- School of Graduate Studies Research and 
Innovation, Kumasi Polytechnic, Ghana, 
- Instytut Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie, 
- Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny Ukrainy, 
- Park Narodowy “Północne Podole”, Brody, 
Ukraina, 
- Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie,  
- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja, 
- Lwowski Uniwersytet im.  Iwana Franko, Ukraina  

 
- 

 
- 

 
11 

2014 

VIII Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”             
(28-30.08.2014) 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Narodowa Akademia Nauk Agrarnych Ukrainy,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 

Ufie, 
- Szwedzkie Towarzystwo Leśne,  
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 

Drewna Ukrainy,  
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut, 
-  Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja, 

- - 10 

2015 
Wydawnictwo - 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja, 
- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina  

- - 2 

2015 

IX Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                  
(03-05.09.2015) 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Narodowa Akademia Nauk Agrarnych Ukrainy,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 

Ufie, 
- Szwedzkie Towarzystwo Leśne,  
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 

Drewna Ukrainy,  
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut, 
-  Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja 

- - 10 

2015 
II Studencki Letni Obóz 
Naukowy                                
(4–8.09.2015) 

- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 
w Mińsku  2 - - 

2016 
Wydawnictwo - 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 
Drewna Ukrainy, 

- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja,   
- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Ukraina  

 
- 

 
- 

 
4 

2016 

Umowa o współpracy 
pomiędzy Wyższą Szkołą 
Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 
a Białoruskim 
Państwowym 
Uniwersytetem 
Technologicznym w 
Mińsku zawarta w dniu 

- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 
w Mińsku  

 
- 

 
- 

 
- 
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01.09.2016r.  

2016 

X Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                      
(01-03.09.2016) 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 
Ufie, 
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut, 
- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja 

- - 6 

2016 III Studencki Letni Obóz 
Naukowy (2–6.09.2016) 

- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 
w Mińsku  2 - - 

2017 
Wydawnictwo - 
Czasopismo 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach” 

- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 
Drewna Ukrainy, 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, 

- Baszkirski Uniwersytet Państwowy w Ufie, 
- Lwowski Uniwersytet im.  Iwana Franko  

- - 5 

2017 

XI Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                
(01-03.09.2017) 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 
Ufie, 
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut, 
- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja, 
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 
Drewna we Lwowie 

- - 7 

2017 
IV Studencki Letni Obóz 
Naukowy                  
(30.08-03.09.2017) 

- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 
w Mińsku  2 - - 

2018 

XII Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
„Zarządzanie ochroną 
przyrody w lasach”                
(13-15.09.2018) 

- Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,  
- Baszkirski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w 
Ufie, 
- Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Instytut, 
- Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja, 
- Narodowy Uniwersytet Leśnictwa i Technologii 
Drewna we Lwowie, 
- Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy  

 
- 

 
- 

 
6 

2018 
V Studencki Letni Obóz 
Naukowy                    
(10-14.09.2018) 

- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 
w Mińsku  2 - - 

2019 

Umowa o współpracy 
pomiędzy Wyższą Szkołą 
Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi 
a Lwowskim 
Narodowym 
Uniwersytetem Agrarnym 
w Dublanach zawarta w 
dniu 04.01.2019r.  

- Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny                         
w Dublanach  - - - 

 
2019 

Umowa Badawczo-
Dydaktycznego 
Konsorcjum 
Uniwersytetów oraz 
Instytucji Badawczych 
Białorusi i Polski – w 
trakcie podpisywania 

- Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny 
w Mińsku, 
- Państwowy Uniwersytet Technologiczny                           
w Witebsku, 
- Państwowy Uniwersytet Technologii Żywności                
w Mohylewie,  
- Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza 

- - - 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 
Władze WSZŚ w Tucholi od wielu lat budują wizerunek społecznie odpowiedzialnej Uczelni 

skutecznie współpracującej z jej interesariuszami. Wśród nich najważniejszą grupą są interesariusze 
wewnętrzni,  aktualni studenci WSZŚ w Tucholi. Są oni traktowani jako interesariusze substanowiący 
– mający istotny wpływ na funkcjonowanie Uczelni, jej tożsamość oraz budowanie projakościowej 
kultury społeczności akademickiej. Wszelkie działania kierowane do społeczności studenckiej 
konsultowane są z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Aktywność samorządu studenckiego 
buduje postawy partnerskie i społecznego zaangażowania studentów w życie społeczności 
akademickiej i społeczności lokalnej. Wiele aktywności Uczelni jest wynikiem inicjatyw 
podejmowanych na wniosek samych studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem                           
w Tucholi: 
- umożliwia studentom udział w życiu Uczelni, w kształtowaniu procesu nauczania poprzez 

zaangażowanie samorządu  studenckiego WSZŚ w Tucholi w proces zarządzania Uczelnią,                         
w zapewnieniu jakości kształcenia oraz uczestnictwo przedstawicieli studentów w organach 
kolegialnych Uczelni; 

- dysponuje środkami wsparcia finansowego (stypendium socjalne, stypendium rektora dla 
najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, 
stypendium fundowane); 

- zapewnia dostęp do niezbędnych informacji dotyczących: programów studiów, planów zajęć, 
pomocy materialnej, płatności, ocen i zaliczeń, terminów konsultacji wykładowców (odbywają się 
one w siedzibie Uczelni, drogą elektroniczną lub przy pomocy platformy e-learningowej), 
podejmowanych inicjatyw i różnych form aktywności pozadydaktycznej.  

W procesach komunikowania wykorzystywane są różne kanały upowszechniania 
informacji: 
- tradycyjne:  dziekanat, tablice informacyjne przy dziekanacie; 
- nowoczesne: platforma elektroniczna Wirtualny Dziekanat,  imienne adresy mailowe 
  studentów, SMS, telewizja wewnętrzna, strona internetowa WSZŚ w Tucholi.  

Dziekanat zapewniający obsługę administracyjną i informacyjną studentów jest czynny przez pięć 
dni w tygodniu (wtorek-sobota, w godz.8:00-16:00). W piątki zjazdowe pracownicy dziekanatu 
pracują w godzinach 10:00-18.00. Badanie opinii studentów w zakresie funkcjonowania Wyższej 
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi obejmuje w szczególności: ocenę jakości pracy 
dziekanatu, jakość uzyskanej informacji i procesów komunikowania, ocenę jakości pracy prodziekana. 
   Wsparcie studentów w procesie uczenia się 
    W Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi praktykuje się cotygodniowe dyżury 
prowadzących zajęcia dydaktyczne. Nauczyciel akademicki podaje do wiadomości dziekana                           
i studentów informację o terminie i miejscu odbywania konsultacji dla studentów (podczas każdego 
zjazdu, na którym harmonogram zajęć przewiduje jego zajęcia) w czasie dostępności studentów. 
Studentom zapewnione jest także wsparcie pracowników dziekanatu, pełnomocnika dziekana ds. toku 
studiów (dyżury w piątek 18:00-20:00, sobota 10:00-12:00) i w dwa piątki w miesiącu dyżur pełni 
pracownik Akademickiego Biura Karier.  
      Na wniosek studentów odbywają się konsultacje indywidualne w dostosowane do bieżących 
potrzeb i aktualnych problemów studentów terminach. Na prośby studentów realizowane są też 
dodatkowe zajęcia z poszczególnych tematów (np. zajęcia z mikroskopami, rozwiązywanie trudnych 
zadań i problemów z matematyki, genetyki, zajęcia w terenie z rozpoznawania gatunków roślin                        
i zwierząt) lub wspierana jest przez wykładowców studencka praca zespołowa poza zajęciami. Tworzy 
się panele dyskusyjne dla małych grup studentów, chcących rozwijać swoje zainteresowania 
kierunkowe.  
        W sytuacjach niezależnych od studenta (nieprzewidziana trudna sytuacja rodzinna lub zawodowa 
studenta, studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów) dostosowuje się sposób zaliczenia 
przedmiotu indywidualnie do możliwości studenta.   
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Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych 
WSZŚ w Tucholi z dużą powagą traktuje się umożliwienie studentom niepełnosprawnym 

studiowania na Uczelni. Osobą odpowiedzialną za system opieki uwzględniający potrzeby studentów 
niepełnosprawnych jest kanclerz. 
        Uczelnia podjęła następujące działania zmierzające do ułatwienia nauki osobom 
niepełnosprawnym: 
- budynek oraz pomieszczenia WSZŚ w Tucholi są dostosowywane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (m.in. pętle indukcyjne dla słabo słyszących i niesłyszących w salach 
wykładowych, wypukłe oznakowanie pomieszczeń z myślą o osobach niewidzących lub słabo 
widzących, mapa/plan przestrzeni piętra umieszczony na klatce schodowej nr 1 i nr 2 wyposażony                  
w warstwę dotykowo-dostępną drukowaną w piśmie brajla dla osób niewidomych oraz posiadający 
poddruk w kontrastowych kolorach dla osób słabo widzących, miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych przed wejściem głównym do Uczelni); 
- stworzenie dwóch stanowisk pracy dla studentów z niepełnosprawnością wzrokową. Uczelnia 
zakupiła program komputerowy udźwiękawiający i powiększający z obsługą brajla, który umożliwia 
osobom słabo widzącym korzystanie z komputera z większą wygodą i wydajnością (program 
odczytuje powiększony tekst głosem syntetycznym oraz powiększa obraz, ma możliwość zmiany 
kolorów, kontrastu i jasności oraz konfiguracji ekranu dokładnie według wymagań użytkownika). 
Zakupiono również powiększalniki elektroniczne i lupy elektroniczne, 
- student WSZŚ w Tucholi będący osobą niepełnosprawną, wymagającą szczególnego trybu 
realizacji procesu dydaktycznego, ustala indywidualne warunki studiów z dziekanem. Regulamin 
studiów zapewnia studentom indywidualny tryb studiowania, w ramach którego kształcenie odbywa 
się jako indywidualny plan studiów albo indywidualna organizacja studiów. 

Fakt przystosowywania budynku WSZŚ w Tucholi  oraz procesu kształcenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych jest warty wyeksponowania, gdyż w połączeniu z prowadzonymi przez Uczelnię 
kierunkami studiów, może skutkować wartościową społecznie ofertą kształcenia przyszłych 
inżynierów/magistrów ze środowiska osób niepełnosprawnych. 

 Pomoc materialna dla studentów 
 Zgodnie z art.173 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 

1365 z póżn. zm.) w ramach pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 
państwa student może ubiegać się o następujące świadczenia : 
1. stypendium socjalne, 
2. stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
4. zapomogę. 

Komisja Stypendialna na podstawie „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 
Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi” w roku akademickim 2018/2019 przyznała 
świadczenia w następujących wysokościach i według podanych kryteriów (stan na dzień 31 marca 
2019 roku): 

 
1. Stypendium socjalne ( 21 osobom, w tym 19 studentom kierunku leśnictwo): 
 

Dochód netto/os/m-c 
 [zł] 

Kwota stypendium socjalnego 
[zł/m-c] 

0,00 - 99,99 330,00 
100,00 - 199,99 300,00 
200,00 - 299,99 270,00 
300,00 - 399,99 240,00 
400,00 - 499,99 210,00 
500,00 - 599,99 180,00 
600,00 - 700,00 150,00 
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2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (13 osobom, w tym 12 studentom kierunku 
leśnictwo): 

Średnia ocen / osiągnięcia 
Kwota stypendium rektora                  
dla najlepszych studentów 

[zł/m-c] 

osiągnięcia naukowe / artystyczne  
 

250,00 
 

osiągnięcia sportowe: 
a) udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach 
paraolimpijskich, 
b) zajęcie przez studenta od I do X miejsca w mistrzostwach 
świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich 
mistrzostwach świata,  akademickich mistrzostwach Europy 
lub zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,                                       
w konkurencjach indywidualnych albo drużynowych, 
c) zajęcie przez studenta od I do V miejsca w mistrzostwach 
Polski lub mistrzostwach Polski dla osób niepełnosprawnych                              
w konkurencjach indywidualnych albo drużynowych 

a) 400,00 
 

 
b) 350,00 

 
 

c) 250,00 
 

4,50 - 4,54 150,00 
4,55 - 4,59 160,00 
4,60 - 4,64 170,00 
4,65 - 4,69 180,00 
4,70 - 4,74 190,00 
4,75 - 4,79 200,00 
4,80 - 4,84 220,00 
4,85 - 4,89 240,00 
4,90 - 4,94 270,00 
4,95 - 5,00 300,00 

 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (7 osobom, w tym 7 studentom kierunku 
leśnictwo): 

Stopień 
niepełnosprawności 

Kwota stypendium specjalnego 
dla osób niepełnosprawnych  

[zł/m-c] 
lekki 150,00 

umiarkowany 240,00 
znaczny 350,00 

 

4. Zapomoga (0 osób; kwota zapomogi nie może być niższa niż 100,00 zł i wyższa niż 700,00 zł). 
 

Świadczenia 1, 3, 4 przyznaje na wniosek studenta Dziekan. Świadczenie 2 przyznaje na wniosek 
studenta Rektor. Na pisemny wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego WSZŚ w Tucholi 
Dziekan lub Rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora                             
dla najlepszych studentów odpowiednio Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej. Komisja Stypendialna na podstawie wprowadzanego zarządzeniem Rektora 
„Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi” przyznaje świadczenia. 

Kadencja Komisji Stypendialnych trwa rok i zaczyna się od dnia 1 października w roku wyborów, 
a kończy w dniu 30 września w roku, w którym upływa kadencja. Komisję Stypendialną powołuje 
Dziekan, natomiast Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród studentów 
delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego oraz  pracowników Uczelni. Studenci 
stanowią większość składu Komisji. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy 
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udziale przynajmniej połowy liczby członków. Przewodniczący (Odwoławczej) Komisji Stypendialnej 
kieruje pracami  Komisji, czuwa nad prawidłowością wydawanych decyzji oraz sprawnością pracy 
Komisji.  

 Po przedłożeniu przez dziekanat danych o liczbie studentów i poznaniu aktualnej liczby 
złożonych wniosków o przyznanie świadczeń, Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim 
dokonuje podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz 
ustala kryteria przyznawania oraz wysokości poszczególnych stypendiów. 

 Student może otrzymywać stypendia w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu 
miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Stypendia są 
przyznawane na semestr lub na rok akademicki. Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
przyznawane jest na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z 
planem studiów, trwa semestr. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 
okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok 
akademicki. 

Studenci WSZŚ w Tucholi mogą również ubiegać się o świadczenia, które są finansowane                         
z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.  
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania świadczeń określa „Regulamin 
przyznawania świadczeń dla studentów i pracowników, finansowanych z własnego funduszu 
stypendialnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi” z dnia 04.10.2012r. 

Pomoc materialną dla studentów finansowaną z własnego funduszu stypendialnego Wyższej 
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi stanowi stypendium Rektora. Jest to świadczenie 
przyznawane na umotywowany wniosek zainteresowanego, Dziekana, samorządu studenckiego lub                    
z inicjatywy własnej Rektora. Stypendium może być przyznane studentowi  wyróżniającemu się 
działalnością prospołeczną, szczególnymi uzdolnieniami lub osiągnięciami; na działalność 
studenckich kół naukowych lub sfinansowanie kosztów studiowania w WSZŚ w Tucholi studentom 
utalentowanym albo godnie reprezentującym Uczelnię na zewnątrz. Biuro Rektora przyjmuje wnioski 
o przyznanie stypendium Rektora przez cały rok akademicki oraz administracyjnie obsługuje fundusz 
stypendialny. Rektor rozpatruje wnioski na bieżąco. Środki funduszu stypendialnego pochodzą z 
odpisu  z  zysku  Uczelni  i  o  ich  wielkości  decyduje  Senat  Uczelni  w  czerwcu  danego  roku.  System  
pomocy materialnej finansowany z funduszu własnego w sposób efektywny zapewnia dodatkowe 
wsparcie finansowe studentom, a organizacjom studenckim WSZŚ w Tucholi umożliwia częściowe 
pokrycie kosztów działalności w różnych sferach. Władze Uczelni premiują studentów działających  
na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, samorządu studenckiego i lokalnej 
społeczności przyznając nagrody rzeczowe. 

Dzięki staraniom władz WSZŚ w Tucholi studenci oraz pracownicy naszej Uczelni mają 
możliwość skorzystania z rabatów od wartości zakupu usług i produktów, realizowanych w różnych 
placówkach (np. bar, basen, sklep, punkt usługowy), za okazaniem legitymacji studenckiej lub 
pracowniczej. 

System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Wyższej Szkole Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi określa procedura wprowadzona w życie Zarządzeniem Rektora  WSZŚ                  
w Tucholi Nr 20/2012  z dnia 6 grudnia 2012r. Zgodnie z nią każdy pracownik oraz student WSZŚ                  
w Tucholi ma prawo składania skarg i wniosków. Przedmiotem skargi może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy Uczelni albo jej pracowników, 
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
„załatwianie” spraw. Analiza rozpatrywanych skarg i wniosków przyczynia się do wzmocnienia  
praworządności, usprawnienia pracy, czy sposobu studiowania,  zapobiegania nadużyciom, ochrony 
własności, lepszego zaspokajania potrzeb pracowników i/lub studentów WSZŚ w Tucholi. Skargi oraz 
wnioski mogą być przesyłane listownie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do 
protokołu. Są one kierowane do rektora, dziekana, prodziekana lub kanclerza, w zależności od zakresu 
sprawy. Kompleksowość systemu pozwala zarówno studentom, jak i pracownikom zwracać się do 
władz Uczelni, w każdym przypadku naruszania interesów stron lub z wnioskiem o ulepszenia 
związane ze studiami lub pracą. 

Sytuacje konfliktowe zdarzają się na Uczelni niezwykle rzadko. Mała powierzchnia  budynku 
Uczelni sprzyja częstotliwości kontaktów między kadrą a studentami. Dzięki temu nieporozumienia, 
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roszczenia i uwagi zgłaszane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki czasowej, co sprawia, że drobne 
problemy rozwiązywane są szybko i sprawnie.  

Opiekun Samorządu Studenckiego jest w bezpośrednim kontakcie osobistym, telefonicznym,                 
e-mailowym oraz poprzez konto studenckie na Facebooku ze wszystkimi studentami. Ma to na celu              
w przypadkach nagłych zdarzeń losowych, przejawach dyskryminacji lub przemocy, skarg, wniosków 
i opinii ze strony studentów, wypracowanie we współpracy z władzami Uczelni właściwych                             
i skutecznych metod szybkiego rozwiązania problemów. Opiekunowie lat i opiekun Samorządu 
Studenckiego przeprowadzają indywidualne rozmowy  ze studentami dotyczące doskonalenia form 
wsparcia, aktywizacji studentów i podniesienia poziomu satysfakcji studentów ze studiowania w 
Uczelni. Planowane jest zorganizowanie w Uczelni cyklu wykładów otwartych prowadzonych przez 
psychiatrę oraz umożliwienie studentom potrzebującym wsparcia psychologicznego udziału                                  
w rozmowach indywidualnych z psychiatrą.     

Samorząd Studencki 
W WSZŚ w Tucholi od marca 2004 roku funkcjonuje Samorząd Studencki, który działa w 

oparciu o „Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w 
Tucholi” wprowadzony uchwałą nr 1/2012 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów z dnia 
07.12.2012r. Aktualnie obowiązuje „Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły 
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi” z dnia 08.12.2017r. 

Władze  Uczelni wspierają  i ściśle współpracują z Samorządem, nie tylko przy organizowaniu 
różnego rodzaju przedsięwzięć, ale także przy konstruowaniu programów studiów, proponując 
moduły, które ich interesują, określając poziom nauki języków obcych, zajęcia fakultatywne. Studenci 
mogą również poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania poprzez udział w pracach kół  naukowych. 
Powołano służących studentom pomocą opiekuna studentów I roku oraz opiekuna Samorządu 
Studenckiego. Do obowiązków opiekuna studentów pierwszego roku należy udzielanie studentom 
pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi,                    
a także opiniowanie na prośbę studenta lub dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem 
studiów. Organizowana jest samopomoc studencka pod nadzorem opiekuna Samorządu Studenckiego.  
       Do zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studentów WSZŚ w Tucholi należą szczególności: 
- działania w zakresie spraw studenckich, socjalno-bytowych, kulturalnych oraz postępowań 

dyscyplinarnych, 
- opiniowanie w kwestii rozdziału przyznanych funduszy, pomieszczeń i innych środków 

przeznaczonych dla społeczności studenckiej, 
- ścisła współpraca z władzami WSZŚ w Tucholi w zakresie tworzenia systemów jakości, a także                   

w procesach związanych z zarządzaniem jakością, 
- dbałość o udział społeczności studenckiej w redagowaniu programów studiów WSZŚ w Tucholi oraz 

ich opiniowaniu, w tym oddelegowanie przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Rady 
Konsultacyjno-Programowej Architektury Krajobrazu, Rady Konsultacyjno-Programowej Inżynierii 
Środowiska oraz Rady Konsultacyjno-Programowej Leśnictwa, 

- wspieranie władz Uczelni w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, 
- inicjowanie powstawania kół naukowych i klubów zainteresowań, 
- wyrażanie opinii środowiska studenckiego Wydziału Inżynieryjnego, 
- współpraca z samorządami i organizacjami studenckimi innych uczelni, 
- reprezentowanie społeczności studenckiej w komisjach stypendialnych i dyscyplinarnych oraz                     
w organach kolegialnych Uczelni, 
- reprezentowanie społeczności studenckiej WSZŚ w Tucholi na zewnątrz. 

Samorząd Studencki w sposób czynny bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu programów 
studiów lub modernizacji harmonogramów zajęć . 

Władze Uczelni oceniają współpracę z Samorządem bardzo dobrze. URSS skupia aktywnych 
studentów, świadomych swej roli w Uczelni, odpowiedzialnych za powierzone zadania. Rektor 
regularnie spotyka się z przedstawicielami Samorządu, informuje ich o bieżących działaniach 
związanych z rozwojem WSZŚ w Tucholi i omawia kierunki pracy URSS. 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
organizuje spotkania przedstawicieli URSS WSZŚ w Tucholi oraz Samorządu Uczniowskiego 
Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi, otrzęsiny dla studentów  I roku, wigilie studenckie 
oraz spływy kajakowe. Jest realizowana i kontynuowana współpraca Samorządu Studenckiego                     

https://www.facebook.com/SUTLTuchola/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SUTLTuchola/?fref=mentions
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w sposób ścisły i efektywny z samorządami studenckimi oraz indywidualnymi studentami z innych 
uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Studenci poprzez swoich przedstawicieli w URSS 
współpracują z innymi jednostkami na terenie miasta, gminy, powiatu i województwa.    

Dodatkowe certyfikaty, licencje, które studenci mogą zdobyć w trakcie studiów 
WSZŚ w Tucholi umożliwia studentom zdobywanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, 

organizując warsztaty i szkolenia zakończone wydaniem certyfikatu. Są to m. in.: szkolenia z edukacji 
leśnej, odpylania pyłów przemysłowych, spotkanie poświęcone produktom smarnym, warsztaty pracy 
biurowej, trening kompetencji z zakresu - komunikacji w biznesie, prawa pracy, metod poszukiwania 
pracy, komunikacji interpersonalnej, przedsiębiorczości. Studenci mogą uczestniczyć w wykładach 
otwartych prowadzonych przez praktyków z takich przedmiotów jak: psychologia, systemy 
nawadniania, technika solarna itd.  

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych 
Uczelnia rozwija wśród studentów postawy przedsiębiorcze. Odbywa się to poprzez 

wprowadzenie do programów nauczania przedmiotów zagadnień z zakresu m.in. marketingu, 
podejmowania działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii. Studenci nabywają umiejętności 
korzystania z technologii komputerowej, przygotowywani są do wejścia na rynek pracy oraz  
sprawnego poruszania się po nim. 

Wiele ćwiczeń w ramach przedmiotów prowadzonych jest metodą studiów przypadków, gdzie 
studenci na przykładach przedsiębiorstw rozwiązują konkretne problemy. 

Uczelnia realizuje również projekty wspierające przedsiębiorczość, np. projekt w ramach 
programu MNiSW „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości 
akademickiej” pt. „Eko-Innowacje – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach 
przyrodniczo-technicznych” (okres realizacji 01.02.2011-31.01.2013) mający na celu propagowanie 
komercjalizacji transferu technologii i wiedzy naukowej oraz podniesienie umiejętności zarządzania 
badaniami naukowymi w dziedzinach integrujących nauki przyrodnicze i techniczne, pracowników 
naukowych i studentów w Polsce. Studenci WSZŚ  w Tucholi uczestniczyli w szkoleniach z zakresu 
zarządzania eko-innowacjami. Zorganizowano w tym celu zajęcia z zakresu zarządzania projektami 
badawczymi, praw autorskich własności intelektualnej, podstaw biznesu (finanse, marketing, 
zarządzanie), zasad uruchamiania nowych podmiotów gospodarczych (spółek spin-off i spin-out). 
Zwiększeniu aktywności studentów sprzyja także zdobywanie przez nich doświadczeń praktycznych 
poprzez udział w targach branżowych oraz wyjazdach do współpracujących z Uczelnią 
przedsiębiorstw. 

Istotnym elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych, a jednocześnie postaw  w zakresie 
odpowiedzialności biznesu są działania charytatywne. Od 2008 roku Uczelnia współpracuje                          
z warsztatami terapii zajęciowej, świetlicami i Domem Dziecka w Tucholi. W ramach współpracy 
studenci, przy pomocy władz Uczelni, zajmują się organizacją paczek świątecznych dla 
wychowanków, przygotowują przedstawienia dla dzieci i akcję zbierania darów rzeczowych oraz 
datków pieniężnych.  

Uczelnia aktywnie wspiera inicjatywy studenckie, tj. juwenalia, spływy kajakowe, naukę tańca, 
udział w programie SIFE. WSZŚ w Tucholi realizuje projekty na rzecz otoczenia z wykorzystaniem 
potencjału studentów, m.in. koncepcję zagospodarowania terenów poprzemysłowych na obszarze                  
90 ha w Sępolnie Krajeńskim pn. „Zielony Park Przedsiębiorczości”, zagospodarowanie zieleni przy 
Zespole Szkół Specjalnych w Czersku i wokół Kaplicy Leśników i Myśliwych w Okoninach, 
zaadaptowanie terenów zielonych przy obiektach sportowo- rekreacyjnych w Czersku, projekty 
rewitalizacji parków miejskich w Czersku, projektu zieleni na cmentarzu Komunalnym w Tucholi. 
Ponadto, studenci angażują się w organizację przedsięwzięć Uczelni, tj. obsługę konferencji, działania 
promocyjne (uczestniczenie w targach edukacyjnych, wykonywanie zdjęć i projektów plakatów dla 
potrzeb Uczelni), obchody Dnia Ziemi w Tucholi, międzypokoleniowe potyczki sportowe „Na przełaj 
przez pokolenia” itp. Studenci przejawiają aktywność w różnych formach, nie tylko poprzez  udział               
w imprezach uczelnianych, ale i poza WSZŚ w Tucholi (udział w spektaklach i pomoc przy zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pochodach Borowiackich, w akcjach Sprzątania Świata, 
przygotowaniu ścieżki dydaktycznej wokół Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu).  Studenci godnie 
reprezentują Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na zewnątrz. 
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Klub Absolwenta WSZŚ w Tucholi 
Planuje się rozpoczęcie działalności Klubu Absolwenta. Jego głównym celem będzie 

wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, a Uczelnią, nawiązywanie i utrwalanie kontaktów 
towarzyskich oraz zawodowych. Ponadto, członkostwo w Klubie dawać będzie możliwość udziału w 
szkoleniach i innych projektach Uczelni na preferencyjnych warunkach oraz z prawem pierwszeństwa.  

 Na stronie Klubu Absolwenta wdrożona zostanie i udostępniona profesjonalna ankieta 
przeznaczona do monitorowania ścieżki rozwoju absolwentów WSZŚ w Tucholi. Każdy 
zarejestrowany w Klubie absolwent otrzyma Kartę Absolwenta uprawniającą np. do zniżek na kursy 
oferowane przez Uczelnię. Doskonałą okazją do spotkania się absolwentów będzie organizowany 
przez Uczelnię, z okazji jej 15-lecia jej istnienia, pierwszy Zjazd Absolwentów. 

Działalność studencka i osiągnięcia studentów WSZŚ w Tucholi 
W Uczelni, poza aktywnością  w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów (reprezentującej ogół 

studentów WSZŚ w Tucholi), studenci mogli rozwijać swoje zainteresowania działając w Klubie 
Uczelnianym Akademickim Związku Sportowym  i studenckich kołach naukowych (Studenckie Koło 
Naukowe Architektury Krajobrazu, Studenckie Koło Naukowe Leśników, Koło Naukowe Tradycji 
Regionalnych, Koło Naukowe Warsztaty Filmowe i  Fotografii), jednak ich działalność od 2017 roku 
została zawieszona z uwagi na brak studentów zainteresowanych członkostwem. W dniu                            
1 października 2017 roku uruchomione zostało w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w 
Tucholi Koło Uczelniane SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) 
dające podstawy do współpracy naukowo-technicznej z innymi oddziałami bądź towarzystwami                   
o charakterze branżowym. W 2018 roku reaktywowany został zespół sygnalistów myśliwskich (Koło 
Sygnalistów Myśliwskich). 

Studenci WSZŚ w Tucholi współpracują ze studentami innych uczelni w zakresie 
współorganizowania inicjatyw studenckich i edukacyjnych. Aktywnie działają zarówno na terenie 
Uczelni, jak i w ramach organizacji studenckich, np. Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dodatkowo godne podkreślenia są osiągnięcia studenckie, którym patronują władze WSZŚ w Tucholi. 
Wśród nich warto wymienić zajęcie, przez naszą studentkę Martynę Górską, I miejsca w klasyfikacji 
skoków na Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w Jeździectwie 2012 w Bydgoszczy-
Jarużynie oraz udział w Akademickich Mistrzostwach Polski 2012 we Wrocławiu. Ponadto student  
naszej Uczelni - Jacek Stochniałek zdobył III miejsce na Europejskich Mistrzostwach Drwali 2012 w 
Tucholi,  a  najlepszym  drwalem  studentem  okazał się Kamil  Szarmach.  Student WSZŚ w Tucholi 
Kamil Szarmach zajął III lokatę na Europejskich Mistrzostwach Drwali w 2013 roku. W dniu                               
1 czerwca 2013 roku "Team Makita", składający się ze studentów naszej Uczelni, odniósł ogromny 
sukces w Litewskich Mistrzostwach Drwali (w konkurencji "ścinka w lesie" złoty medal zdobył 
Zachariasz Mąkosa, a srebrny przypadł Jackowi Stochniałkowi, Kamil Szarmach otrzymał srebrne 
odznaczenie w konkurencji "przekładka łańcucha"). Pan Kamil  Szarmach  zajął III  lokatę na  
Europejskich Mistrzostwach Drwali w 2014 roku. 

  Dzięki wsparciu władz WSZŚ w Tucholi i środkom finansowym współpracujących firm, 
zorganizowano w latach 2014-2018 pięć międzynarodowych studenckich obozów naukowych w 
miejscowości Tleń. Uczestnikami obozu byli studenci leśnictwa WSZŚ w Tucholi, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu 
Technicznego w Mińsku. Studenci przeprowadzili badania wpływu miejscowości turystycznej Tleń na 
jakość wód powierzchniowych zbiorników wodnych. Badania zostały wykonane w mobilnym 
laboratorium dydaktyczno-badawczym chemicznej analizy wód i gleb Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Wyniki badań są corocznie przedstawiane w formie referatu podczas 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”. 
      Akademickie Biuro Karier 
      Akademickie Biuro Karier czynnie wspiera studentów w procesie uczenia się. Działania ABK są 
głównie ukierunkowane na rozwój zawodowy jednostki, nabywanie przez nią sprawności 
praktycznych. Akademickie Biuro Karier WSZŚ w Tucholi zostało utworzone w celu: 
- pomocy studentom i absolwentom WSZŚ w Tucholi w wyborze drogi kariery zawodowej, 
- pomocy studentom i  absolwentom  w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich 

kwalifikacjom i predyspozycjom, 

http://www.wszs.tuchola.pl/index.php?go=7&kol=2
http://www.wszs.tuchola.pl/index.php?go=7&amp;kol=2
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- promocji studentów i absolwentów WSZŚ w Tucholi wobec potencjalnych pracodawców, 
- pozyskiwania ofert praktyk dla studentów i absolwentów WSZŚ w Tucholi. 
      Akademickie Biuro Karier świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego polegające na :  
- pomocy studentom i absolwentom w wyborze drogi kariery zawodowej,  
- pomocy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającemu kwalifikacjom  i kompetencjom,  
- organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,  
- organizacji warsztatów pomagających w efektywnym poszukiwaniu pracy (przygotowywanie  

studentów i  absolwentów do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom, sporządzanie 
dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
itp.),  

- prowadzenie rozmów doradczych pomocnych w określaniu predyspozycji zawodowych, jak 
również w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, 

- prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy oraz ofert praktyk dla 
studentów i absolwentów przez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z firmami krajowymi                   
i zagranicznymi, 

- monitorowaniu lokalnego rynku pracy, zbieraniu ofert pracy z kraju i z zagranicy, prowadzenie  
banku informacji  o rynku  pracy,  firmach,  możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji 
(studia podyplomowe, kursy zawodowe, kursy językowe), 

- udostępnianie studentom i absolwentom ofert pracy, ofert praktyk oraz informacji o rynku pracy, 
- tworzenie bazy danych obejmującej studentów i absolwentów oraz pracodawców, 
- opracowaniu    i    publikowaniu    prac   i    materiałów   informacyjnych    pomocnych                         

w samodzielnym starcie zawodowym i jego rozwijaniu,  
- przygotowanie   i   prowadzenie   promocji   absolwentów   Wyższej   Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi - samodzielnie i w ramach całokształtu działalności promocyjnej Uczelni. 
W ramach działalności Akademickiego Biura Karier koordynator ds. praktyk zajmuje się 

organizacją praktyk, pozyskiwaniem przedsiębiorstw i instytucji, w których organizowane są praktyki 
zawodowe studentów, udzielaniem informacji w zakresie wymaganych efektów uczenia się  oraz 
procedur odbywania i zaliczania praktyk, oraz sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji.  

Akademickie Biuro Karier współpracuje z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz wieloma urzędami 
pracy w kraju, m.in. PUP Tuchola, PUP Mogilno,  PUP Starogard Gdański, w zakresie wymiany 
informacji o wolnych miejscach pracy, staży i praktyk oraz oferowanych szkoleniach. 

Studenci oraz absolwenci mają dostęp do ciekawych publikacji związanych z szeroko rozumianym 
planowaniem kariery,  rozwojem zawodowym oraz poszukiwaniem pracy. 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest od 2006 roku Agencją Zatrudnienia,                  
a od 2012 roku Instytucją Szkoleniową. 
      Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenie systemu wsparcia   

 oraz motywowania studentów, jak również ocena kadry wspierającej proces   
 kształcenia 

Studenci WSZŚ w Tucholi objęci są różnymi formami wsparcia przez rektora, władze 
dziekańskie, nauczycieli akademickich i pracowników dziekanatu. W dniu immatrykulacji organizuje 
się spotkanie informacyjne z władzami Uczelni. Zawsze na spotkaniu obecni są: rektor, dziekan, 
opiekun roku, pracownik dziekanatu i przedstawiciel samorządu studenckiego. Tematem spotkania są 
sprawy organizacyjne, takie jak podział na grupy ćwiczeniowe, rejestracja na zajęcia, szkolenie w 
zakresie obsługi systemu „Pro-Akademia”, ustalenie szkoleń BHP, szkolenie biblioteczne. Część 
spotkania przeznacza się na szkolenie z etykiety i zwyczajów obowiązujących na Uczelni. 
Przedstawione są też problemy związane z interpretacją regulaminu studiów i pomocy stypendialnej. 

System opieki wspierania oraz motywowania jest monitorowany i udoskonalany. Ewolucja 
systemu jest przedmiotem zebrań władz Uczelni z Samorządem Studenckim oraz obrad Senatu. 
Władze Wydziału systematycznie współpracują ze studentami w celu zapewnienia im możliwie 
najlepszych warunków studiowania i rozwoju zainteresowań. Bieżące kontakty studentów z rektorem, 
dziekanem, pełnomocnikiem dziekana ds. toku studiów oraz innymi nauczycielami akademickimi 
umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów przez nich zgłaszanych. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 
realizacji i osiąganych rezultatach 

 
 Władze Uczelni podejmują działania zapewniające kompletność, dostępność i aktualność 

informacji odnoszącej się do oferty dydaktycznej oraz jakości realizowanego na Wydziale procesu 
kształcenia. 

 W związku z powyższym w regularnych odstępach czasu publikowane są aktualne i obiektywne 
informacje, w ujęciu ilościowym i jakościowym, na temat programów studiów, efektów uczenia się, 
organizacji i procedur toku studiów na wszystkich kierunkach studiów oferowanych na Wydziale.  

Ważnym elementem doskonalenia jakości funkcjonowania administracji WSZŚ w Tucholi                       
i obsługi studentów jest informatyczny system wspomagania zarządzania procesem dydaktycznym 
ProAkademia. Pakiet ProAkademia to kompleksowy systemem informatyczny zajmujący się 
administracyjną obsługą uczelni wyższych obejmujący zbiór programów wspomagających prace 
administracji uczelni. W skład pakietu wchodzą moduły: dziekanat, dział nauczania, czesne, 
rekrutacja, administrator, eksport. Program pozwala na sprawne i łatwe wykonywanie czynności 
administracyjnych związanych z obsługą studentów i osób prowadzących zajęcia. Głównym celem 
programu jest zarządzanie całym procesem kształcenia studenta od pierwszego do ostatniego semestru 
wraz z procesem obrony.  

Wirtualny Dziekanat działa całą dobę, nie ogranicza się do godzin pracy tradycyjnego dziekanatu, 
nie absorbuje czasu pracy jego pracowników, współpracuje z Pakietem ProAkademia i jest 
programem, umożliwiającym prezentowanie w Internecie istotnych informacji dotyczących Uczelni, 
studentów i osób prowadzących zajęcia.  

Wirtualny Dziekanat jest podstawowym instrumentem procesu informowania studentów                        
o koncepcji kształcenia, programach studiów, efektach uczenia się, kartach przedmiotów, planach 
studiów, planach zajęć, harmonogramach zjazdów, harmonogramach sesji, organizacji i procedurach 
toku studiów. Wszystkie informacje związane z procesem studiów dotyczące indywidualnego studenta 
(m.in. oceny z zaliczeń i egzaminów, komunikaty, informacje, decyzje dziekana) są dla niego dostępne 
po zalogowaniu się na indywidualnym koncie Wirtualnego Dziekanatu.  

Nauczyciele akademiccy za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu przekazują informacje 
studentom m.in. o ocenach z zaliczeń i egzaminów. Każdy nauczyciel akademicki ma swoje konto. 

Ważnym instrumentem komunikowania się Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi jest 
Internet. Na stronie internetowej http://www.wszs.tuchola.pl są prezentowane (na bieżąco 
aktualizowane) informacje  w zakresie podstawowych aspektów funkcjonowania WSZŚ w Tucholi 
m.in.: misji i strategii, historii, władz Uczelni, prowadzonych kierunków studiów, bazy dydaktycznej, 
uprawnień i akredytacji, Uniwersytetów Trzeciego i Pierwszego Wieku. W zakresie informacji                      
o prowadzonych studiach na stronie internetowej zamieszczono informacje dotyczące: efektów 
uczenia się, planów studiów, praktyk studenckich, organizacji roku akademickiego, pomocy 
materialnej, regulaminu studiów, biblioteki (za pośrednictwem strony internetowej studenci mają 
dostęp do katalogów biblioteki). Ponadto na stronie internetowej zawarte są informacje dotyczące 
spraw studenckich: samorządu studenckiego, organizacji studenckich, Akademickiego Biura Karier, 
studentów niepełnosprawnych. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu 
powszechnego udostępniania informacji dotyczących naszej Uczelni w postaci elektronicznej. 
Biuletyn ten składa się z witryny www, na której administrator udostępnia informacje publiczne 
wymagane przez polskie prawo.  

Uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej  na swojej stronie podmiotowej: Statut, 
Strategię WSZŚ w Tucholi, Regulamin zarządzania prawami autorskimi, Regulamin korzystania                         
z infrastruktury badawczej, Regulamin studiów, Regulamin przyznawania pomocy materialnej 
studentom WSZŚ w Tucholi, zasady i tryb przyjmowania na studia, programy studiów oraz informacje 
o wysokości opłat pobieranych od studentów. Głównym zadaniem strony głównej BIP Uczelni 
jest udostępnianie: 

- podstawowych danych teleadresowych uczelni 
- statutu uczelni 

http://www.wszs.tuchola.pl/
https://www.bip.gov.pl/categories/view/30
https://www.bip.gov.pl/categories/view/30
http://bip.wszstuchola.pl/p,14,statut-uczelni
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- strategii uczelni 
- regulaminu studiów 
- programów studiów 
- zasad i trybu przyjmowania na studia 
- opłat za studia 
- regulaminu świadczeń dla studentów 
- regulaminu zarządzania prawami autorskimi 
- regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 
Obecnie dostęp do informacji jest możliwy przez menu podmiotowe, menu 

przedmiotowe, mapę i moduł wyszukujący. 
Do dyspozycji studentów w holu Uczelni są kioski internetowe. 
W Uczelni wykorzystywane są także tradycyjne kanały informacyjne: tablice ogłoszeń, monitory 

telewizyjne z bieżącą informacją o planach zajęciach i aktualnych wydarzeniach. 
W  prowadzeniu polityki informacyjnej Uczelnia współpracuje z TVP Bydgoszcz (na podstawie 

umowy o współpracy), regionalną prasą, lokalnym portalem internetowym oraz posiada uczelniany 
profil na portalu społecznościowym Facebook. 

 
 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

 
Struktura procesu decyzyjnego na Uczelni  
Struktura dotyczy procesów podejmowania wszystkich decyzji związanych z działalnością 

dydaktyczną i funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz 
obejmuje wszystkich pracowników Uczelni. Charakterystykę procesu decyzyjnego na Uczelni 
sporządzono uwzględniając założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia                  
w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (Uchwała Senatu nr 192/2012 z dnia 
28.09.2012) w oparciu o tradycje i dobre zwyczaje przyjęte w szkołach wyższych. Proces decyzyjny 
na Uczelni obejmuje organy uchwałodawcze, opiniodawcze i wykonawcze (zarządzające).  

Organem uchwałodawczym jest Senat Uczelni. Senat jest organem kolegialnym. W skład Senatu 
wchodzą rektor, kanclerz, kwestor, dziekan, przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (założyciela 
– 3 członków Senatu)) przedstawiciele interesariuszy wewnętrznych: studentów (3 członków Senatu), 
nauczycieli akademickich (4 członków Senatu), pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi (1 członek Senatu). W wyłącznych kompetencjach  Senatu są decyzje dotyczące:   
- fundamentalnych spraw funkcjonowania Uczelni, w tym strategii rozwoju, utworzenia  nowych 
kierunków kształcenia (po uzyskaniu decyzji właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego), 
określania efektów uczenia się, do których są dostosowywane plany studiów i programy studiów, 
uchwalanie regulaminu studiów, wybór rektora i dziekana;  
- spraw bieżącego funkcjonowania, w tym uchwalania planów rzeczowo-finansowych, zatwierdzania 
sprawozdania finansowego, ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z 
jego działalności oraz ocena rektora, określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 
akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru 
zadań dydaktycznych poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.  

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Senatu reguluje Statut WSZŚ w Tucholi. 
Organami opiniodawczymi w Uczelni są Rady Konsultacyjno – Programowe, które opiniują 

wszelkie sprawy związane jakością kształcenia i funkcjonowaniem programów poszczególnych 
kierunków studiów. Do kompetencji Rad m.in. należy opracowanie propozycji zmian w programach 
nauczania z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy oraz opinii zewnętrznych 
interesariuszy, możliwości kadrowych, materialnych i finansowych Uczelni. Wyniki prac Rad Rektor 
przedstawia Senatowi jako nowe rozwiązania do wprowadzenia lub propozycje udoskonalenia 
dotychczas funkcjonujących procesów dydaktycznych i zapewniania jakości kształcenia.  W skład Rad 
Konsultacyjno – Programowych wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: biznesu, 

http://bip.wszstuchola.pl/p,15,strategia-uczelni
http://bip.wszstuchola.pl/p,18,regulamin-studiow
http://bip.wszstuchola.pl/p,21,programy-studiow
http://bip.wszstuchola.pl/p,26,zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia
http://bip.wszstuchola.pl/p,23,oplaty-za-studia
http://bip.wszstuchola.pl/p,24,regulamin-swiadczen-dla-studentow
http://bip.wszstuchola.pl/p,25,regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi
http://bip.wszstuchola.pl/p,22,regulaminu-korzystania-z-infrastruktury-badawczej
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pracodawców, przedsiębiorstw,  instytucji zawodowych i samorządowych współpracujących z 
Uczelnią w ramach danego kierunku studiów oraz interesariuszy wewnętrznych - nauczycieli 
akademickich, koordynatorzy kierunków studiów i przedstawiciele samorządu studenckiego oraz 
absolwentów. Jako pierwszą Rektor powołał w roku akademickim 2009/2010 Radę Konsultacyjno – 
Programową dla kierunku leśnictwo. W skład Rady wchodzili m.in.: Dyrektor RDLP w Toruniu, 
nadleśniczowie nadleśnictw:  Rytel, Trzebciny, Osie, Lutówko, Zamrzenica, Tuchola, Czersk, Kaliska, 
przedstawiciel absolwentów kierunku leśnictwo pracujący w zawodzie leśnika, przedstawiciel 
samorządu oraz koordynatorzy kierunku.  

Organami wykonawczo - zarządzającymi, są Rektor i Dziekan, których zakres kompetencji i 
odpowiedzialności reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z aktami wykonawczymi  
oraz Statut WSZŚ w Tucholi.  W procesie zarządzania Uczelnią wspierają ich: kanclerz, kwestor,   
pełnomocnik rektora ds. rozwoju i jakości kształcenia, pełnomocnik dziekana ds. toku studiów, 
koordynatorzy kierunków studiów, których zakres kompetencji i odpowiedzialności regulują statut, 
regulamin organizacyjny i zarządzenia Rektora.  

W realizacji procesów podstawowych bezpośrednimi wykonawcami  są nauczyciele akademiccy 
w zakresie procesu kształcenia, zapewniania osiągania efektów uczenia sie oraz zapewniania jakości 
kształcenia. Zakres kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli akademickich reguluje ustawa Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce wraz aktami wykonawczymi, Statut WSZŚ w Tucholi oraz uchwały 
Senatu WSZŚ w Tucholi w sprawie określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 
akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru 
zadań dydaktycznych poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 

Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację procesów pomocniczych są: 
- dziekanat w zakresie administracyjnej obsługi procesu dydaktycznego i administracyjnego 
wsparcia studentów w procesie kształcenia; 
- Akademickie Biuro Karier w zakresie: przeprowadzenia wśród studentów ankiety oceniającej 
nauczycieli akademickich, przeprowadzania badania jakości procesu dydaktycznego, badania rynku 
pracy, badania pracodawców, badania absolwentów, organizacji kursów zawodowych                                        
i kwalifikacyjnych oraz wspierania studentów w pozyskiwaniu umiejętności i kompetencji 
niezbędnych na rynku pracy; 
- kwestura,  
- sekcja kadrowa, 
- Wydawnictwo, 
- pracownicy administracyjno - techniczni. 

Zakresy kompetencji i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych i zatrudnionych                     
w nich pracowników regulują Statut Uczelni, regulamin organizacyjny, zarządzenia Rektora oraz 
zakresy obowiązków dla danego stanowiska pracy. 
       Struktura Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Zasady funkcjonowania dotychczas obowiązującego w Uczelni systemu zapewniania                             
i doskonalenia jakości kształcenia wdrażano na podstawie Zarządzenia Nr 21/2008 Rektora Wyższej 
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

W  związku  z  wejściem  w  życie  ustawy  z  dnia  18  marca  2011r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo                         
o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i Rozporządzenia Ministra Nauki                  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia, władze Uczelni realizowały działania na rzecz wdrożenia 
nowego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości warunkującego efektywne funkcjonowanie 
Uczelni. Proces wdrażania systemu  zapewnienia jakości kształcenia ma charakter ewolucyjny                        
i podlega procesowi ciągłego doskonalenia. W dniu 28.09.2012 roku Senat podjął uchwałę w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Obecnie struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
przedstawia się następująco. 

Za realizację systemowych rozwiązań związanych z wdrażaniem wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia odpowiedzialny jest Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi, który czuwa nad prawidłowością procesu, współdziałając z dziekanem                    
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i uczelnianym zespołem ds. zapewnienia jakości kształcenia. Rektor WSZŚ w Tucholi sprawuje 
nadzór nad wdrożeniem oraz doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 
w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków pracy wszystkim członkom uczelnianego zespołu                          

ds. zapewnienia jakości kształcenia; 
- uczestnictwo w spotkaniach z członkami uczelnianego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia, 

w zebraniach pracowniczych, zebraniach ze studentami oraz dyskusjach mających na celu 
wypracowanie odpowiednich procedur oraz rozwiązań doskonalących jakość kształcenia                          
w Uczelni; 

- nadzorowanie prac Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju i jakości kształcenia, 
- współpracę z dziekanem w zakresie zapewnienia jakości kształcenia; 
- opracowywanie rozwiązań mających na celu sprawną komunikację i przepływ informacji                         

w ramach procesów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia; 
- wypracowywanie podstaw normatywnych procedur oraz niezbędnych  dokumentów stanowiących 

podstawę funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 
     Pełnomocnik ds. Rozwoju i Jakości Kształcenia inspiruje i koordynuje działania mające                  
na celu podnoszenie poziomu kształcenia. Pełnomocnik odpowiada za wdrażanie i realizację 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i działa na podstawie udzielonego przez 
Rektora pełnomocnictwa. Zadania realizuje poprzez: 
- współpracę z Rektorem w zakresie spraw związanych z jakością kształcenia; 
- współpracę z Rektorem w zakresie opracowania opisowego dokumentu stanowiącego wewnętrzny 

system zapewnienia jakości kształcenia WSZŚ w Tucholi; 
- współpracuje z Rektorem w zakresie opracowania polityki jakości oraz kultury jakości WSZŚ                     

w Tucholi; 
- opracowanie zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania 

oraz przypisanych im zakładanych efektów uczenia się; 
- opracowanie sprawozdań dla Rektora z działalności uczelnianego zespołu ds. zapewnienia jakości 

kształcenia; 
- koordynację pracy członków Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
- opracowanie „planów doskonalenia” wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia                   

na bazie analizy jego mankamentów; 
- przekazywanie rektorowi bieżące informacje o badaniach ankietowych w zakresie jakości procesu 

kształcenia; 
- dokonywanie analizy rezultatów badań ankietowych przeprowadzonych w WSZŚ w Tucholi                      

i współpraca z samorządem studenckim w zakresie tej analizy; 
- przekazywanie Rektorowi protokołów z posiedzeń Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia; 
- przekazywanie Rektorowi pisemnych informacji o realizacji statutowych zadań ujętych w planach 

prac na dany rok akademicki. 
Rektor powołał zespół ds. zapewniania jakości kształcenia. W skład zespołu weszli Pełnomocnik 

rektora ds. jakości kształcenia, Pełnomocnik rektora ds. nauki i kształcenia, dziekan, nauczyciele 
akademiccy reprezentujący poszczególne kierunki studiów oraz przedstawiciel Samorządu 
Studenckiego. Uczelniany zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia odpowiada za: 
- opracowanie i opis procedur związanych z monitorowaniem programów kształcenia pod kątem 

KRK/PRK oraz procedur doskonalenia systemu jakości, 
- opracowanie polityki jakości i kultury jakości, 
- opis ewaluacji systemu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 
- wprowadzenie systemu informacyjnego dotyczącego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia w WSZŚ w Tucholi. 
W proces zarządzania systemem zapewniania jakością kształcenia na Uczelni zaangażowany był 

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia. Zakres kompetencji i odpowiedzialności Pełnomocnika 
w zakresie doskonalenia jakości kształcenia obejmował: 
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- analizę projektów opracowań programów studiów w oparciu o zakładane efekty uczenia się zgodne 
z koncepcją kształcenia,  

- ocena funkcjonowania systemu punktów ECTS, 
- opracowanie systemu weryfikacji efektów uczenia się konkretnych  programów studiów, 
- opracowanie systemu doboru odpowiednich metod oceny nabytych kompetencji przez studentów, 
- opracowanie planów hospitacji zajęć dydaktycznych, jakie mają się odbywać w danym roku 

akademickim, 
- opracowanie systemu doboru typów zajęć i metod dydaktycznych odpowiednich do założonych 

efektów uczenia się. 
Dziekan Wydziału organizuje pracę w zakresie wdrażania procedur w zakresie zapewnienia 

wysokiej jakości kształcenia na Wydziale przy współudziale pełnomocnika dziekana ds. toku studiów 
oraz koordynatorów prowadzonych na wydziale kierunków studiów. W zakresie wdrażania                               
i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dziekan: 
-  opracowuje zasady monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia oraz 

przypisanych do nich efektów uczenia się, 
-  odpowiada za zgodność kwalifikacji kadry naukowo- dydaktycznej z programami i efektami 

uczenia się, 
-  opracowuje do przedstawienia Senatowi plany i projekty programów studiów,  
-  opracowuje plany doboru wykładowców, zabezpieczenia infrastruktury, ustalenia optymalnego 

harmonogramu zajęć, 
-  opracowuje raporty z oceny jakości kształcenia obejmującego ocenę własną prowadzonych 

programów studiów w zakresie: 
- treści programowych pod kątem zgodności z KRK/PRK oraz założonymi efektami uczenia 

się, 
- metod kształcenia i oceniania, 
- organizacji studiów, 
- systemów informacyjnych, 
- nauczycieli akademickich, 
- warunków technicznych realizacji programów kształcenia, 
- form promocji i oceny jakości kształcenia, 

-  opracowuje projekty i procedury wdrażania, poprawiania i ulepszania jakości kształcenia na 
danym kierunku studiów. 

Rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości   
kształcenia na Wydziale  

       Istotnymi elementami systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale                                 
są interesariusze wewnętrzni (studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy), jak również 
interesariusze zewnętrzni (pracodawcy, organizacje branżowe, instytucje samorządowe). 

Interesariusze wewnętrzni  
W skład komisji ds. jakości kształcenia wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego. We 

wszystkich organach kolegialnych Uczelni (w Senacie, w Radach Konsultacyjno – Programowych) 
reprezentowani są studenci, którzy poprzez aktywny udział mają wpływ na kształtowanie systemu 
zapewniania jakością. Od wielu lat systematycznie pod koniec każdego semestru studiów 
przeprowadzane są  badania ankietowe studentów dotyczące jakości procesu dydaktycznego, oceny 
jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych i jakości obsługi procesu dydaktycznego. Zaagregowane 
wyniki ankiet są przedstawiane Samorządowi Studenckiemu oraz są wykorzystywane przez Rektora                  
i dziekana Wydziału w doskonaleniu jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ważnym 
instrumentem budowania partnerstwa w procesach decyzyjnych zarządzania Uczelnią oraz 
kształtowania systemu zapewniania jakością jest wysoki poziom zaangażowania samorządu 
studenckiego w rozwiązywanie problemów społeczności akademickiej. 

Nauczyciele akademiccy są kluczowym zasobem dla realizacji celów i efektów uczenia się. 
Polityka kadrowa Uczelni opiera się na jakościowych kryteriach doboru kadry nauczającej: 
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kwalifikacjach naukowych i kompetencjach dydaktycznych zgodnych z programami studiów, efektami 
i treściami kształcenia. Przy doborze kadry zwraca się uwagę w szczególności na: 
- spełnienie wymogów dotyczących minimum kadrowego (osoby zaliczone do minimum kadrowego 

muszą reprezentować wymagane obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe lub dorobek naukowy 
upoważniający do prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów); 

- przy doborze kadry władze wydziału i uczelni zwracają uwagę na to, aby kwalifikacje 
pracowników umożliwiły realizację najszerszego zakresu treści wynikających z efektów uczenia 
się; 

- interdyscyplinarność kadry przejawiająca się reprezentowaniem różnych dyscyplin naukowych; 
- doświadczenie praktyczne (część wykładowców posiada doświadczenie praktyczne); 
- kompetencje dydaktyczne (kierownictwo uczelni stawia kadrze naukowo- dydaktycznej wysokie 

wymagania w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji 
społecznych potrzebnych przyszłemu inżynierowi/magistrowi w realizacji jego zadań); 

- predyspozycje osobowościowe w zakresie tworzenia właściwych relacji interpersonalnych,                      
co umożliwia eliminowanie konfliktów w organizacji oraz budowaniu kultury jakości. 

Wymagania kwalifikacyjne i zadania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
(administracyjnych, technicznych i pozostałych) są określone w regulaminie organizacyjnym w 
zakresach obowiązków pracowników. 
       Interesariusze zewnętrzni 

Uczelnia od momentu jej powołania buduje swoją pozycję konkurencyjną na ścisłej współpracy   
z pracodawcami, samorządami lokalnymi, szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi                                 
i edukacyjnymi dążąc do zapewnienia studentów Uczelni możliwie szerokiego kontaktu                             
z praktycznymi aspektami studiowanych kierunków i zdobywania praktycznych umiejętności                           
i kompetencji. Interesariusze kontraktowi są angażowani w system zapewniania i  doskonalenia 
jakości kształcenia poprzez: 
- formalną współpracę (na podstawie podpisanych umów) w organizację zajęć terenowych                  

i projektowych, organizację praktyk studentów, organizację wspólnych przedsięwzięć 
dydaktycznych o charakterze aplikacyjnych (zespołowe projekty studenckie na zlecenie), realizację 
prac dyplomowych na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji, organizację szkoleń      i konferencji, 

- uczestnictwo  w pracach Rad Konsultacyjno – Programowych, ocenianie i opiniowanie programów 
studiów, efektów uczenia się, treści kształcenia, kart przedmiotów, praktycznych form zajęć 
terenowych i projektowych. 

- uczestnictwo w badaniach rynku pracy i losów absolwentów. 
Od czasu powołania WSZŚ w Tucholi podejmowano szereg działań mających na celu 

zapewnianie i doskonalenie wysokiej jakości kształcenia i budowanie kultury jakości w 
środowisku akademickim nowobudowanej Uczelni w duchu wartości i tradycji akademickich. 
Podstawę prawną wdrażania sformalizowanego  systemu stanowiło Zarządzenie Nr 21/2008 
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 15 grudnia 2008 roku                       
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Funkcjonujący               
w Uczelni od 2008 roku USZJK zawierał procedury mające zapewnić: 
- wysoką jakość systemu kształcenia studentów, 
- wysoki poziom aktywności dydaktycznej, naukowo – badawczej i organizacyjnej nauczycieli 

akademickich oraz studentów, 
- stały rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi środowiskami edukacyjnymi, naukowymi 

oraz gospodarczymi. 
Obowiązujące w systemie procedury obejmowały min.: 

- system oceny studentów, 
- ocenę kadry naukowo-dydaktycznej, 
- hospitacje zajęć,  
- ankiety dotyczące realizacji procesu dydaktycznego, 
- ankiety dotyczące oceny całego toku studiów, 
- badanie pracodawców i absolwentów. 

W  związku  z  wejściem  w  życie  Ustawy  z  dnia  18  marca  2011r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  o  
szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i Rozporządzenia Ministra Nauki                    
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i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia, władze Uczelni realizują działania na rzecz opracowania 
i wdrożenia nowego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości warunkującego efektywne 
funkcjonowanie Uczelni. Obecny wdrażany system zapewnienia jakości kształcenia ma charakter 
ewolucyjny i podlega procesowi ciągłego doskonalenia i dostosowania do potrzeb Uczelni                             
i zewnętrznych uwarunkowań jej funkcjonowania. W dniu 28.09.2012 roku Senat podjął uchwałę                 
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  Wdrażanie WSZJK wymagało 
opracowania nowych procedur  systemu m.in. w zakresie : tworzenia programów  studiów                          
i określania efektów kształcenia, oceny efektów kształcenia, zasad weryfikacji efektów kształcenia.  

Procedury stanowią integralną całość dokumentacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości. 
Całość dokumentacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości znajduje się w Biurze Rektora, 
każdy pracownik i student ma dostęp do aktualnej wersji systemu. Uchwała Senatu  w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest zamieszczona na stronie internetowej 
Uczelni.  

W chwili obecnej system ma charakter ewolucyjny i jest w fazie modyfikacji. Mechanizmy 
weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości są na etapie opracowywania i wdrażania.  
Zakłada się ciągłe doskonalenie procesów w oparciu o sprzężenie zwrotne od interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych. Dbając o jak najwyższy poziom jakości kształcenia w ramach 
dotychczas obowiązującego systemu zapewniania i doskonalenia jakości w Uczelni systematycznie  
zbiera się informacje zwrotne, dotyczące poziomu realizowanego procesu dydaktycznego. Dzięki 
temu można na bieżąco weryfikować i doskonalić wewnętrzny system zapewnienia jakości.                      
W Uczelni w tym zakresie stosuje następujące rozwiązania mające na celu weryfikację i doskonalenie 
realizowanych procesów: 
- oceny interesariuszy wewnętrznych (studentów, nauczycieli akademickich poprzez aktywne 

współuczestnictwo w organach kolegialnych Uczelni – Senat, Rady Konsultacyjno - Programowe); 
- ocena interesariuszy zewnętrznych (ankietyzacja pracodawców, ankietyzacja i badanie losów 

absolwentów, opinie rad konsultacyjno – programowych, współpraca z przedsiębiorstwami                        
i instytucjami samorządowymi). 

   Sformułowane wnioski pozwalają na wprowadzenie usprawnień, które wpływają na doskonalenie 
jakości procesów obsługi studentów.  
    Celem badania jakości procesu kształcenia jest ocena jakości pracy wykładowców  
i realizacji przez nich procesu kształcenia. Badanie  systematycznie przeprowadza się pod koniec 
każdego semestru. Wnioski płynące z badań są cennym źródłem informacji zarówno dla  nauczycieli 
akademickich,  jak i w kierownictwa Uczelni. Wykładowcy dzięki informacji zwrotnej mogą 
podwyższać swoje kompetencje oraz doskonalić warsztat dydaktyczny. Oceny studentów są jednym                
z podstawowych elementów okresowych ocen nauczycieli akademickich.  
        Dzięki informacjom pochodzącym z badań absolwentów kierownictwo Uczelni może na bieżąco 
eliminować dysfunkcje organizacyjne, a także wdrażać działania usprawniające realizację procesów 
kształcenia. Pracownicy wykorzystują informację z badań, proponując wprowadzanie zmian                          
w istniejących bądź sugerując nowe procedury. Wszystko to ma służyć studentowi, który jest odbiorcą 
naszej oferty edukacyjnej. Ponadto jest przeprowadzana okresowa kontrola dokumentacji przebiegu 
studiów.  
    Kolejnym kierunkiem działań jest opracowanie i wdrożenia  mechanizmów oceny efektywności 
funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym definiowanie 
mierników efektywności funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (są 
w fazie opracowywania przez Uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia). 
      Jakość kształcenia na kierunku leśnictwo podlegała zewnętrznej ocenie jakości kształcenia przez 
Polską Komisję Akredytacyjną  (wizytacja Zespołu Oceniającego PKA w dniach 9-10.12.2009).                          
W uchwale nr 609/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24.06.2010r. 
sformułowano zastrzeżenia, które zostały przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
uwzględnione i wykorzystane w doskonaleniu jakości.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów leśnictwo 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku leśnictwo i jego realizacji,                             
z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 
 
–    wysokie kompetencje naukowe                       

i zawodowe nauczycieli akademickich, 
- stale doskonalone plany i programy 

studiów zgodne z wymaganiami Polskiej 
Ramy Kwalifikacji przy dużej aktywności 
Rad Konsultacyjno-Programowych, 

- konkurencyjne na rynku edukacyjnym 
opłaty za studia, 

- lokalizacja Uczelni w centrum Borów 
Tucholskich (Światowy Rezerwat 
Biosfery) – naturalne laboratorium, 

- bardzo dobre relacje                                     
z interesariuszami zewnętrznymi, w tym 
bardzo dobra współpraca z Lasami 
Państwowymi 

Słabe strony 
 

- zbyt mała liczba publikacji afiliowanych 
przy WSZŚ w Tucholi,  

- zbyt niski poziom wykorzystania                    
e-learningu w procesach dydaktycznych, 

- duże obciążenie godzinowe podczas 
zjazdów, 

- stosunkowo niewielka liczba  zajęć dających 
możliwości zdobywania dodatkowych 
kwalifikacji i certyfikatów,  

- słabo rozwinięte dodatkowe formy 
kształcenia i dokształcania (kursy, szkolenia, 
realizowanych na zamówienie 
przedsiębiorstw) 
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Szanse 
 
- postrzeganie wykształcenia technicznego 

jako atutu na rynku pracy, 
- niska  konkurencja na rynku 

edukacyjnym w regionie w zakresie 
oferty studiów, 

- współpraca z uczelniami akademickimi, 
partnerami biznesowymi /instytucjami, 

- długoletnie tradycje kształcenia leśników 
w Tucholi, 

- zrozumienie przez władze samorządowe 
powiatu tucholskiego i gminy Tuchola 
miastotwórczej roli Uczelni 

Zagrożenia 
- słabe przygotowanie absolwentów szkół 

ponadpodstawowych do studiowania                      
na kierunkach inżynierskich/technicznych, 

- spadająca liczba kandydatów na studia                     
w związku z negatywnymi skutkami 
zachodzących procesów demograficznych, 

- brak zadowalających rozwiązań                             
w zakresie finansowania niepublicznego 
zawodowego szkolnictwa wyższego, 

- brak systemowych rozwiązań zachęcających 
potencjalnych pracodawców do współpracy 
z uczelniami w zakresie organizacji 
studenckich praktyk zawodowych 
(zwłaszcza na kierunkach o profilu 
praktycznym) 

 
Tuchola, dnia 18.04.2019r. 

       (miejscowość) 
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