
 

 

Poznań, 24.04.2022 

 

Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia w sprawie  

w sprawie programu studiów nowego kierunku Lotnictwo 

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia otrzymała, za pośrednictwem Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia dr hab. inż. Agnieszki Misztal, prof. PP, do zaopiniowania 

program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku 

lotnictwo . Do wniosku dołączono koncepcję utworzenia nowego kierunku ze zgodą  

JM Rektora Politechniki Poznańskiej, opinie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i 

Transportu oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także opinie 

odpowiednich Wydziałowych Rad Samorządu Studentów. Kierunek przypisany jest do 

dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: w 75% do dyscypliny inżynieria lądowa i 

transport i w 25% do dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Absolwent 

kierunku uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. 

W koncepcji utworzenia nowego kierunku studiów zamieszczono informacje o celu 

podjętych działań obejmującym unifikację kierunków związanych z lotnictwem 

prowadzonych do tej pory w Politechnice Poznańskiej oraz uzyskanie większej 

czytelności oferty dydaktycznej prezentowanej w tym obszarze przez Uczelnię. Według 

wnioskodawców nowy kierunek będzie miał charakter interdyscyplinarny, a kompetencje 

obejmujące różne dyscypliny naukowe z obszarów transportu, energetyki, mechaniki, 

automatyki itd. uzyskane zostaną poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych przez 

specjalistów z kilku wydziałów Uczelni, osoby związane z Polską Agencją Żeglugi 

Powietrznej, liniami lotniczymi, kontrolą ruchu lotniczego, służbami meteorologicznymi 

oraz pracowników wojskowych. Studenci nowego kierunku będą mogli wybrać ścieżkę 

kształcenia na jednej z pięciu  specjalności, przy czym zajęcia na dwóch z nich –  Pilotaż 

statków powietrznych oraz Silniki lotnicze i płatowce – prowadzone będą dodatkowo 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 

Lotniczego (EASA).   

Komisja zapoznała się z przekazanym programem studiów pod względem 

zgodności kierunkowych efektów uczenia się (także prowadzących do uzyskania 

kwalifikacji inżynierskich), sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych 

przez studenta w czasie cyklu kształcenia, liczby punktów ECTS całkowitej 

i przyporządkowanej poszczególnym grupom zajęć (w tym wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, przyporządkowanym 

modułom zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz modułom zajęć 

do wyboru) oraz innych elementów wymaganych w programie studiów z obowiązującymi 

przepisami. Karty opisu przedmiotów (karty ECTS), oświadczenia pracowników o 

zatrudnieniu w Politechnice Poznańskiej oraz charakterystyki doświadczenia osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne zostaną zweryfikowane przez Komisję do końca 

czerwca 2022 roku na podstawie akceptacji Prorektora ds. studenckich i kształcenia 

podjętej w konsekwencji ścisłego powiązania kadry prowadzącej zajęcia na 



 

 

dotychczasowych kierunkach lotniczych: lotnictwo i kosmonautyka oraz inżynieria 

lotnicza. 

Komisja stwierdza, że po uwzględnieniu przez wnioskodawców przekazywanych na 

bieżąco uwag obejmujących uzupełnienie informacji na temat: praktyk, harmonogramu 

realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia, 

zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową,  wykazu nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na kierunku, a także informacji na 

temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z 

elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica program studiów spełnia wymogi 

stawiane w: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153), rozporządzeniu  

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 

2218), rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) oraz wytycznych zdefiniowanych w Uchwale Nr 14/2020-

2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia  28 października 2020 roku 

w sprawie ustalania programu studiów.   

Senacka Komisja ds. Kształcenia, uwzględniając przedstawione powyżej uwagi, 

rekomenduje program studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim 

kierunku lotnictwo do pozytywnego ustalenia przez Senat Akademicki Politechniki 

Poznańskiej. Komisja wskazuje jednak na konieczność uzupełnienia, w terminie do 

30.06.2022, kompletu kart ECTS, oświadczeń  pracowników o zatrudnieniu w 

Politechnice Poznańskiej oraz kart charakterystyki doświadczenia i dorobku 

dydaktycznego nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na 

kierunku, a także informacji dotyczących elektronicznych zasobów wiedzy dla kierunku 

lotnictwo.  

 

 

 

   W imieniu Komisji  

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, przewodniczący 


