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Wydanie pierwszego zeszytu „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w 
Elblągu”, inaugurujące działalność uczelnianego wydawnictwa, skłoniło mnie do 
przedstawienia fragmentu historii naszej uczelni – dotyczącego kształcenia 
technicznego. 

Początki kształcenia inŜynierów w Elblągu związane są z Politechniką Gdańską 
(PG), która w1954 roku uruchomiła Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego. 
Działał on bardzo krótko - niespełna trzy lata. Wynikało to z reorganizacji systemu 
kształcenia w PG, polegającej na likwidacji studiów zaocznych na rzecz studiów 
wieczorowych. Niestety Ministerstwo Szkolnictwa WyŜszego nie wyraziło zgody 
na prowadzenie w Elblągu tego typu studiów. Przez kolejnych osiem lat 
kształcenie inŜynierów w Elblągu prowadzone było przez uczelnie warszawskie. 
Początkowo Punkt Konsultacyjny prowadziła Wieczorowa Szkoła InŜynierska 
z Warszawy, która w 1967 roku została wchłonięta przez Politechnikę 
Warszawską. W 1969 wznowiła swoją działalność w Elblągu Politechnika 
Gdańska, uruchamiając Zamiejscowe Studium Wieczorowe Wydziału Budowy 
Maszyn - działające na terenie Zakładów Mechanicznych Zamech. W 1974 roku, 
w nowej siedzibie przy ulicy Grunwaldzkiej 137, rozpoczął działalność Oddział 
Politechniki Gdańskiej. Na jego terenie kształcenie studentów prowadziły Wydział 
Budowy Maszyn i Wydział Mechaniczny Technologiczny – przekształcone w 1992 
roku w Wydział Mechaniczny, a od roku 1994 Wydział Elektryczny. W 1997 roku, 
po niemal 30 latach działalności oraz wypromowaniu około tysiąca inŜynierów 
i magistrów inŜynierów zapadła decyzja o likwidacji Oddziału PG - ostatni 
studenci zakończyli naukę w roku 2000.  
W 1998 roku powstała w Elblągu nowa uczelnia, Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa, a w niej Instytut Politechniczny. 

Instytut Politechniczny został utworzony, jako jeden z trzech pierwszych w PWSZ 
w Elblągu. Zgodnie z przyjętą nazwą, misją Instytutu było i jest kształcenie kadr 
inŜynierskich dla regionu elbląskiego. Wynikało to z przyjętej strategii rozwoju 
Uczelni, a takŜe z faktu, Ŝe powstał on na bazie Oddziału Politechniki Gdańskiej, 
po którym przejął zadania dydaktyczne - wyŜszego kształcenia technicznego w 
Elblągu. Z Oddziału PG wywodziła się takŜe znaczna część kadry dydaktycznej 
i kierowniczej nowej Uczelni. Pierwszym rektorem PWSZ w Elblągu został 
prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk, prodziekan Wydziału Mechanicznego PG 



ds. Oddziału w Elblągu, zaś pierwszym dyrektorem Instytutu Politechnicznego 
został dr inŜ. Jarosław Niedojadło, kierownik Oddziału WM PG. 

Pierwsza rekrutacja na studia odbyła się w czerwcu 1998 roku, tuŜ przed 
oficjalnym utworzeniem PWSZ. Na pierwszy rok studiów w Instytucie przyjęto 78 
studentów, którzy 1 października podjęli naukę na dwóch specjalnościach 
„technologia budowy maszyn” oraz „systemy, maszyny i urządzenia 
energetyczne”. Obie specjalności były bezpośrednią kontynuacją kształcenia 
inŜynierskiego, prowadzonego przez lata w elbląskim Oddziale Politechniki. 

W początkowym okresie, Instytut Politechniczny działał w jednej siedzibie - przy 
ul. Grunwaldzkiej 137 - z Oddziałem Wydziału Mechanicznego PG, którego 
starsze roczniki studentów kończyły studia. Wspólne było takŜe kierownictwo obu 
jednostek, gdyŜ dyrektor Instytutu pełnił równocześnie funkcję kierownika 
Oddziału. Ten okres działalności miał pozytywny wpływ na rozwój Instytutu. 
Studenci pierwszego rocznika nowej uczelni rozpoczynali naukę wśród starszych 
staŜem studentów Politechniki Gdańskiej, od których uczyli się zwyczajów 
panujących w uczelniach akademickich oraz przejmowali tradycje studenckie. 
Zaowocowało to równieŜ bardzo dobrą współpracą z Wydziałem Mechanicznym 
PG, który do dnia dzisiejszego bardzo Ŝyczliwie patronuje kształceniu 
technicznemu prowadzonemu w Instytucie Politechnicznym. 

W pionierskim okresie budowy Instytutu, oprócz organizacji bazy laboratoryjnej 
oraz poszukiwania najlepszej kadry nauczycielskiej, prowadzono bardzo 
intensywne prace nad poszerzeniem oferty dydaktycznej. JuŜ jesienią 1998 roku 
przygotowano dokumentację, niezbędną do uruchomienia dwóch nowych 
specjalności. 
Pierwszą z nich była „inŜynieria produkcji”. W odróŜnieniu od dwóch dotychczas 
prowadzonych specjalności „mechanicznych”, była ukierunkowana na kształcenie 
specjalistów z zakresu projektowania i organizacji procesów produkcyjnych. 
Została ona przygotowana przy merytorycznej współpracy z Wydziałem 
Mechanicznym PG. Szczególnie duŜą pomoc przy opracowaniu dokumentacji 
uzyskaliśmy ze strony dr inŜ. Jerzego Wojciechowskiego oraz prof. dr inŜ. 
Włodzimierza Przybylskiego.  

Drugą specjalnością była „ochrona środowiska”. Została ona ukierunkowana na 
kształcenie specjalistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu nauk 
przyrodniczych i technicznych, potrafiących rozwiązywać problemy techniczno-
organizacyjne spotykane w ochronie środowiska. Takie interdyscyplinarne 
kształcenie stanowiło novum nie tylko na rynku elbląskim. Była to pierwsza 
w Polsce specjalność inŜynierska w ramach kierunku ochrony środowiska, 
kierunku przynaleŜnego do nauk przyrodniczych. W ramach specjalności 
utworzono trzy kierunki dyplomowania: „oczyszczanie wody i ścieków”, 
„gospodarka odpadami” oraz „ochrona środowiska w energetyce”, które w 



końcowym okresie studiów przygotowywały studentów do wykonania 
specjalistycznych prac dyplomowych. Specjalność została przygotowana przy 
ścisłej współpracy z gdańskim ośrodkiem akademickim. Głównymi autorami 
specjalności byli: prof. dr hab. Jan Drwal - przedstawiciel Uniwersytetu 
Gdańskiego; prof. nadzw. dr hab. inŜ. Bernard Quant - przedstawiciel Politechniki 
Gdańskiej; prof. nadzw. dr hab. inŜ. Krystyna Mędrzycka – dyrektor Centrum 
Ochrony Środowiska przy PG oraz ze strony PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inŜ. 
Zbigniew Walczyk i dr inŜ. Jarosław Niedojadło.  

Obie przedstawione powyŜej specjalności zostały zatwierdzone przez MENiS 
w 1999 roku i w tym samym roku uruchomione w naszej uczelni. Rekrutacja na 
studia spotkała się z duŜym zainteresowaniem kandydatów.  

Kolejna, nowa specjalność w Instytucie Politechnicznym, została uruchomiona 
w 2000 roku – była to „elektrotechnika z informatyką techniczną”. Specjalność ta 
stanowiła nową propozycję kształcenia inŜynierów elektryków, znacząco 
wzbogaconą wiedzą informatyczną. Był to w pewnym zakresie eksperyment 
dydaktyczny, który spotkał się z duŜym zainteresowaniem kandydatów na studia. 
Specjalność powstała przy współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej. Głównymi jej autorami byli: prof. dr hab. inŜ. Paweł 
Zimny, prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Jakubiuk oraz dr inŜ. Andrzej Skiba. 
W ramach specjalności utworzono trzy kierunki dyplomowania: „informatyka 
w elektroenergetyce”, „elektroenergetyka” oraz „elektromechanika”. 

W latach 2000 - 2001 przeprowadzono gruntowną reorganizację kształcenia 
inŜynierów „mechaników”. Połączono trzy specjalności „mechaniczne” w jedną, 
o nazwie „inŜynieria mechaniczna”. Podobnie jak w pozostałych specjalnościach 
„niemechanicznych”, utworzono kierunki dyplomowania: „systemy, maszyny 
i urządzenia energetyczne”, „technologia maszyn” oraz „zarządzanie produkcją”.  

Prowadzenie kierunków dyplomowania umoŜliwiało przygotowanie studentów do 
wykonania wąsko specjalizowanych prac dyplomowych. W trakcie kilkuletnich 
doświadczeń dydaktycznych zaobserwowano jednak, Ŝe absolwenci tej samej 
specjalności uzyskiwali zróŜnicowane wykształcenie. Nie było to dla nich 
najkorzystniejsze, dlatego zlikwidowano kierunki dyplomowania na wszystkich 
specjalnościach prowadzonych w Instytucie. W zamian zaoferowano szersze 
programy nauczania, dające lepszą bazę do dalszego kształcenia i przyszłej pracy 
zawodowej.  

W 2003 roku, nowe przepisy zobligowały uczelnię do przyporządkowania 
specjalności kształcenia do kierunków studiów. Instytut Politechniczny 
zaproponował:  

• przyporządkowanie specjalności „inŜynieria mechaniczna” do kierunku 
„mechanika i budowa maszyn”;  



• zmianę nazwy specjalności „ochrona środowiska” na „inŜynieria 
ekologiczna” i przyporządkowanie do kierunku „ochrona środowiska”; 

• zmianę nazwy specjalności „elektrotechnika z informatyką techniczną” na 
„elektroenergetyka z informatyką techniczną” i przyporządkowanie jej do 
kierunku „elektrotechnika”. 

Wiązało się to z powaŜnymi zmianami programowymi, dostosowującymi plany 
studiów do wymogów kształcenia obowiązujących na kierunkach studiów. Nie 
było to zadanie łatwe, gdyŜ dla niektórych kierunków brakowało standardów 
dotyczących studiów pierwszego stopnia, a w przypadku „ochrony środowiska” nie 
było wytycznych dla studiów inŜynierskich. Wzrosły takŜe wymagania odnośnie 
liczebności i jakości kadry nauczycielskiej – firmującej kierunki studiów, co 
spowodowało zwiększenie zatrudnienia o kilku nowych pracowników.  
Wszystkie złoŜone do MENiS wnioski zostały w pełni zaakceptowane i od roku 
akademickiego 2004/2005 studia prowadzone są w ramach przedstawionych 
wcześniej kierunków. 

Specyfiką studiów prowadzonych w wyŜszych szkołach zawodowych, 
w odróŜnieniu od uczelni akademickich, jest ukierunkowanie procesu 
dydaktycznego na praktyczny wymiar kształcenia. Szczególnie dotyczy to 
kształcenia inŜynierskiego prowadzonego w Instytucie Politechnicznym. Ma to 
swój wyraz w odpowiednio skonstruowanych programach, a takŜe w sposobie 
realizacji zajęć. Przykładowo część ćwiczeń odbywa się w pracowniach 
i laboratoriach przemysłowych – dysponujących bardzo nowoczesną aparaturą, 
a niektóre zajęcia są prowadzone bezpośrednio na wydziałach produkcyjnych. 
W procesie dydaktycznym bierze udział kadra z duŜym doświadczeniem 
zawodowym, często wywodząca się z przemysłu. W toku studiów są 15 
tygodniowe (semestralne) praktyki zawodowe, które odbywają się w najlepszych 
przedsiębiorstwach regionu elbląskiego. Praktyki są ściśle powiązane z tematyką 
prac dyplomowych, a bardzo często formułowane są przez zakłady pracy. O randze 
praktyk moŜe świadczyć fakt, Ŝe ocena za praktykę jest waŜnym składnikiem 
wpisywanej do dyplomu oceny ukończenia studiów. Jest to rozwiązanie 
niespotykane w uczelniach akademickich. MoŜliwość odbywania zajęć 
dydaktycznych i praktyk w nowoczesnych firmach oraz moŜliwość konfrontacji 
zdobytej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością przemysłową, dają bardzo dobre 
efekty dydaktyczne.  

W przedstawionym zakresie Instytut współpracuje z wieloma firmami regionu 
elbląskiego, takimi jak: ALSTOM Power, METROTEST, MAAG Gear Zamech, 
Elektrociepłownia Elbląg, Metal EXPERT, Elbląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych. 

Instytut Politechniczny, oprócz permanentnego procesu udoskonalania programów 
studiów i dbałości o wysoki poziom kształcenia - intensywnie pracuje nad 



rozbudową swojej bazy dydaktycznej. Sukcesywnie uruchamiane są nowe 
laboratoria oraz wzbogacane jest wyposaŜenie juŜ istniejących. W proces ten 
włączani są równieŜ studenci, którzy w ramach prac dyplomowych – przy wsparciu 
Uczelni – budują nowe stanowiska dydaktyczne. 

W ciągu ponad siedmiu lat działalności, w Instytucie Politechnicznym kształciło 
się około 1500 studentów - w tym 670 aktualnie studiujących.  
Pierwsza obrona prac dyplomowych odbyła się 26 czerwca 2002 roku na 
specjalności „inŜynieria mechaniczna”, a pierwszy w historii PWSZ w Elblągu 
tytuł zawodowy inŜyniera nadano Pani Katarzynie Pacer. Łącznie ww. specjalność 
ukończyło 113 absolwentów. Pierwsze obrony na „ochronie środowiska” odbyły 
się w 2003 roku, a do dnia dzisiejszego dyplomy wydano 86 absolwentom. 
Najmłodsza specjalność „elektrotechnika z informatyką techniczną” zamknęła 
swój pierwszy cykl kształcenia w 2004 roku, a do końca grudnia 2005 roku 
dyplomy inŜynierskie zdobyło 28 absolwentów. W Instytucie Politechnicznym 
wypromowano łącznie 227 inŜynierów. 

Kadrę dydaktyczną instytutu stanowi 59 nauczycieli, w tym 7 profesorów, 11 
doktorów habilitowanych i 16 doktorów. W grupie magistrów dominują 
pracownicy o duŜym doświadczeniu zawodowym zdobytym w przemyśle. 
Stopniowo będzie zwiększała się grupa doktorów – trzy otwarte przewody 
doktorskie. Finalizowane są takŜe dwie prace habilitacyjne. Jest to kadra o bardzo 
wysokich kwalifikacjach, gwarantujących wysoki poziom kształcenia studentów.  

Przedstawione dane wykazują, Ŝe studia w Instytucie Politechnicznym nie mają 
charakteru masowego i dają moŜliwość uzyskania bardzo dobrego wykształcenia. 
UmoŜliwia ono podjęcie ciekawej pracy zawodowej oraz kontynuację nauki na 
studiach drugiego stopnia. 

Instytut Politechniczny ściśle współpracuje z uczelniami patronackimi PWSZ 
w Elblągu, głównie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. Szczególnie bliskie związki są utrzymywane 
z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki, które 
prowadziły studia w elbląskim Oddziale PG, a obecnie patronują prowadzonym 
w Instytucie kierunkom studiów. Z zaprzyjaźnionych uczelni wywodzi się część 
wysoko kwalifikowanej kadry dydaktycznej – szczególnie profesorskiej. Na ich 
terenie są prowadzone wybrane, wysokospecjalizowane zajęcia laboratoryjne. Daje 
to studentom moŜliwość zapoznania się z uczelniami, z ich bazą dydaktyczną, 
a w przyszłości ułatwia podjęcie decyzji gdzie kontynuować studia drugiego 
stopnia. Absolwenci Instytutu mają ułatwiony dostęp do studiów magisterskich 
w uczelniach patronackich. Sprzyjają temu zawarte umowy o współpracy, a takŜe 
zweryfikowane przez te uczelnie nasze programy kształcenia. Przykładowo 
najnowsza umowa zawarta z Politechniką Gdańską w 2005 roku, gwarantuje 



absolwentom PWSZ w Elblągu dostęp do studiów drugiego stopnia na zasadach 
identycznych jak absolwentom PG. 

Instytut Politechniczny oprócz podstawowego zadania, jakim jest kształcenie 
studentów, prowadzi szerszą działalność. Na przykład instytutowa Pracownia 
Badawczo-Rozwojowa Monitoringu i Ochrony Środowiska wykonuje ekspertyzy, 
opiniuje projekty i prace badawcze – zlecane przez róŜne instytucje. Do prac 
włączani są równieŜ studenci, którzy mają moŜliwość zdobycia ciekawych 
materiałów i danych do swoich prac dyplomowych. Organizowane są takŜe 
seminaria i konferencje. 

Współpraca zagraniczna Instytutu jest w początkowej fazie rozwoju. Dobre 
kontakty utrzymywane są z Fachhochschule Stralsund (Niemcy), z którą PWSZ 
w Elblągu podpisała umowę o współpracy. Dotyczy ona udziału pracowników 
w organizowanych konferencjach oraz wymiany kadry i studentów w ramach 
programu Socrates-Erasmus. Przykładowo - w marcu 2006 roku, grupa studentów 
z kierunku elektrotechnika udaje się do FH Stralsund - na ostatni semestr studiów. 
Będą tam m.in. wykonywali swoje inŜynierskie prace dyplomowe. 

Dalszy rozwój Instytutu jest uwarunkowany zapotrzebowaniem rynku pracy na 
inŜynierów. Perspektywy w tym zakresie stają się coraz lepsze, czego przejawem 
są zapytania wielu firm o naszych absolwentów. Nie ma to jeszcze przełoŜenia na 
rozmiary rekrutacji, na co ma niewątpliwie wpływ rosnący niŜ demograficzny, a 
takŜe ucieczka części młodzieŜy przed trudnymi studiami. JednakŜe ta tendencja 
powinna się wkrótce zmienić, poniewaŜ pomyślny rozwój gospodarczy kraju nie 
jest moŜliwy bez inŜynierów.  

 

 


