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STUDIA DUALNE W PROCESIE KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW  
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ  

IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE 
 
 

PODSTAWA PRAWNA STUDIÓW DUALNYCH 
 
 Podstawę prawną do wdrożenia studiów dualnych stanowi Art. 168a ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym1, na mocy którego uczelnia może prowadzić studia o profilu 
praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych, przy czym sposób prowadzenia i organizację 
takich studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a podmiotem 
gospodarczym, uwzględniająca między innymi: możliwość prowadzenia przez pracowników 
podmiotów gospodarczych zajęć praktycznych ze studentami, udział podmiotu gospodarczego  
w opracowaniu opisu efektów kształcenia i programu studiów, sposób dofinansowania studiów 
przez podmiot gospodarczy oraz sposób realizacji praktyk i staży.  
 Szczegółowe warunki prowadzenia studiów dualnych w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile określa uchwała Senatu2, wskazująca, że studia dualne 
mogą być prowadzone na wszystkich kierunkach studiów o profilu praktycznym, prowadzonych 
przez Uczelnię, po podpisaniu przez Rektora umowy w tej sprawie z podmiotem gospodarczym 
(przedsiębiorstwem) lub innym interesariuszem zewnętrznym. Studia dualne prowadzone są 
według programów kształcenia zawierających opisy efektów kształcenia i programy studiów wraz 
z planami studiów, wprowadzonych uchwałami Senatu. W ramach studiów dualnych wprowadza 
się dodatkowo program szkolenia zawodowego odbywanego przez studenta w przedsiębiorstwie 
lub u innego interesariusza zewnętrznego, w trakcie roku akademickiego. Szczegółowe zasady 
rekrutacji na studia dualne wraz z programem merytorycznym szkolenia zawodowego i praktyk 
zawodowych ustala się po podpisaniu umowy. Każdy student, który ukończy studia dualne, 
otrzymuje stosowny wpis w suplemencie do dyplomu oraz certyfikat zaświadczający odbycie 
szkolenia zawodowego, jeśli taki certyfikat został przewidziany w umowie.  
 Szczegółowe informacje na temat studiów dualnych udostępnione są studentom  
w zakładce „Studia dualne” na stronie internetowej uczelni3.  
 
 
 

                                                           
1 Art. 168a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), tekst jednolity 
z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572). 
2 Uchwała NR XX/134/14 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 24 
kwietnia 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów dualnych,  
http://bip.pwsz.pila.pl/law/resolutions/2014/kwiecien/uchwala-nr-xx-134-14  
3 http://www.pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-politechniczny/studia-dualne.html 



CELE I ORGANIZACJA STUDIÓW DUALNYCH  
 
 Kształcenie inżynierów na studiach I stopnia o profilu praktycznym wymaga od uczelni 
zapewnienia modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych  
i kompetencji społecznych, prowadzonych w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 
zawodowej, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez 
studentów. Połączenie praktyk zawodowych ze szkoleniem zawodowym w przedsiębiorstwie stanowi 
ważną i wyjątkowo cenną wartość dodaną w przypadku studiów dualnych, pozwalających osiągnąć 
między innymi następujące cele:  

 przygotowanie studentów do pracy zawodowej poprzez osiągnięcie efektów kształcenia  
z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w wyniku wykonywania konkretnych zadań 
w rzeczywistym środowisku pracy,  

 praktyczne poznanie nowoczesnych procesów technologicznych oraz wsparcia 
komputerowego tych procesów,  

 poznanie cyklu życia systemów stosowanych w przedsiębiorstwie,  

 opanowanie obsługi urządzeń stosowanych w procesie produkcji,  

 poznanie przepisów prawa w realiach przedsiębiorstwa,  

 umiejętności pracy zespołowej, w szczególności w zespołach projektowych, rozwiązujących 
problemy techniczno-organizacyjne przedsiębiorstwa, weryfikacja nabytej w uczelni wiedzy 
teoretycznej w warunkach pracy na konkretnych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie, 
poznanie istoty i metodologii badań przemysłowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, 
wykształcenie umiejętności myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, włączenie się do prac 
rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez podjęcie się rozwiązania zidentyfikowanego problemu 
przedsiębiorstwa w ramach aplikacyjnej pracy dyplomowej, realizowanej z udziałem zasobów 
kadrowych i infrastrukturalnych przedsiębiorstwa i uczelni. Studia dualne charakteryzują się 
znaczną przewagą zajęć praktycznych w porównaniu do studiów prowadzonych w formie 
tradycyjnej (rys.1).  

 Praktyka zawodowa obligatoryjna w wymiarze 12 tygodni (12 x 5 dni x 5 godz. = 480 godz.) 
realizowana przez wszystkich studentów jest wzbogacona w przypadku studentów studiujących 
dualnie o szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwie w wymiarze 600 godz., co łącznie daje 1080 godz. 
zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach, czyli 2,25 razy więcej niż w przypadku studiów tradycyjnych. 

 
Rys.1. Harmonogram realizacji studiów dualnych 

 
 Propozycję studiowania dualnego w zakładach pracy, z którymi Uczelnia podpisała 
stosowne umowy, studenci otrzymują na czwartym semestrze studiów. Rekrutację na studia 
dualne po zakończeniu trzeciego semestru prowadzą przedstawiciele przedsiębiorstw, 
przeprowadzający rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, obejmujące między innymi motywacje 
kandydatów do podjęcia tej formy studiowania, wyniki z egzaminów i zaliczeń osiągnięte w trzech 
semestrach studiów oraz poziom znajomości języków angielskiego.  



 Studenci zakwalifikowaniu do studiowania dualnego rozpoczynają studia dualne od 
praktyki zawodowej po drugim roku studiów, trwającej od czterech do sześciu tygodni w zależności 
od planu studiów dla danego kierunku studiów, realizowanej zgodnie z Regulaminem studiów 
obowiązującym w Uczelni. Następnie w trakcie piątego i szóstego semestru studenci uczestniczą 
w szkoleniu zawodowym prowadzonym w przedsiębiorstwach w wymiarze odpowiednio: jeden 
dzień w tygodniu w semestrze 5 i dwa dni w tygodniu w semestrze szóstym. Przedsiębiorstwo 
wyznacza opiekuna szkolenia zawodowego, dbającego o zapewnienie wysokiej jakości szkolenia 
zawodowego na wszystkich przewidzianych w programie stanowiskach pracy.  
 Kolejnym etapem jest praktyka zawodowa odbywana w danym przedsiębiorstwie po 
zakończeniu semestru szóstego w wymiarze odpowiednio od sześciu do ośmiu tygodni, tak, aby 
łączny wymiar obu praktyk zawodowych wynosił 12 tygodni. Okres szkolenia zawodowego  
w semestrze szóstym oraz druga część praktyki zawodowej, oprócz osiągania zakładanych efektów 
kształcenia, ukierunkowana jest na identyfikację problemów techniczno-organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, możliwych do rozwiązania w ramach aplikacyjnej pracy inżynierskiej 
indywidualnej lub zespołowej. Następuje zdefiniowanie problemu do rozwiązania, sformułowanie 
tematu pracy dyplomowej, wyznaczenie promotora ze strony Uczelni i opiekuna pracy 
inżynierskiej ze strony przedsiębiorstwa oraz określenie sposobów współdziałania dyplomanta  
z opiekunem i ewentualnie innymi przedstawicielami przedsiębiorstwa, partycypującymi  
w procesie jego dyplomowania, szczególnie w trakcie szkolenia zawodowego realizowanego  
w semestrze siódmym (dyplomowym), w wymiarze dwóch dni tygodniowo.  
 Proces szkolenia zawodowego kończy się egzaminem i wystawieniem przez 
przedsiębiorstwo stosownego certyfikatu. Organizację studiów dualnych szczegółowo opisuje 
właściwa procedura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK), której 
diagram pokazano na rysunku 2.  
 

 
Rys. 2. Diagram procedury WSZJK: Organizacja studiów dualnych 

 



 Studenci studiów dualnych z tytułu praktyk zawodowych i szkolenia zawodowego  
w przedsiębiorstwie otrzymują wynagrodzenie lub stypendium fundowane wypłacane przez 
przedsiębiorstwo na podstawie odrębnej umowy, zawieranej przez przedsiębiorstwo ze 
studentem.  
 

DYNAMIKA ROZWÓJ KSZTAŁCENIA DUALNEGO  
 
 Projekt pod nazwą „Studia dualne” został wdrożony do praktyki dydaktycznej Instytutu 
Politechnicznego, prowadzącego studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na czterech 
kierunkach studiów: Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn oraz Transport 
w roku akademickim 2013/2014, w którym czterech studentów kierunku Elektrotechnika 
rozpoczęło studia dualne z udziałem Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., jednej z największych  
i najnowocześniejszych firm poligraficznych w Europie.  
 Dynamikę wzrostu zainteresowania studentów tą formą kształcenia ilustruje rysunek 3, 
pokazujący wskaźnik procentowy liczby studentów dualnych w stosunku do wszystkich studentów 
studiujących na danym kierunku studiów. Na podstawie przeprowadzonej analizy trendu wynika, 
że stan docelowy, czyli 100% studentów studiujących na studiach dualnych, może zostać 
osiągnięty już w roku akademickim 2017/2018 na dwóch kierunkach studiów: Mechanika i budowa 
maszyn (R2 = 0,998) i Elektrotechnika (R2 = 0,84).  

 
Rys. 3. Dynamika wzrostu liczby studentów studiów dualnych 

 
 Niekwestionowane korzyści wynikające z tej formy studiowania nie tylko dla studentów  
i Uczelni, ale także dla przedsiębiorstw zostały szybko dostrzeżone w północnej Wielkopolsce, co 
przełożyło się na zawarcie w kolejnych latach prawie 30 umów z przedsiębiorstwami 
zainteresowanymi współpracą z Uczelnią nie tylko w zakresie prowadzenia studiów dualnych, ale 
także w zakresie transferu wiedzy, badań przemysłowych oraz wielu innych usług badawczo-
rozwojowych, świadczonych przez uczelniane Centrum Transferu Technologii na rzecz lokalnego  
i regionalnego biznesu.  
 W roku akademickim 2016/2017 studia dualne realizuje 65 studentów w 22 
przedsiębiorstwach. Do przedsiębiorstw, w których studiuje najwięcej studentów studiów 
dualnych należą: Philips Lighting Poland (15 studentów) - międzynarodowy koncern przemysłowy, 
jedna z największych firm w regionie, SAPA Aluminium (9 studentów) - międzynarodowy koncern 
przemysłowy, produkujący wysoko wyspecjalizowane komponenty aluminiowe, wiodący 
producent profili aluminiowych w Europie z szerokim spektrum działania w obszarach transportu, 
budownictwa, inżynierii elektronicznej i mechanicznej, Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil 
HS” S.A. (6 studentów) – prowadzący handlową współpracę międzynarodową, eksportując swoje 



produkty do krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Holandia, Francja), Wielkiej Brytanii oraz na rynki 
Europy Wschodniej do Rosji, Ukrainy i Mołdawii, Grupa STEICO (4 studentów) – korporacja  
o zasięgu ogólnoświatowym, producent materiałów budowlanych przyjaznych środowisku, 
UNIMETAL (4 studentów) - największy w Polsce producent zaawansowanych urządzeń 
diagnostycznych w branży motoryzacyjnej, posiadający własny dział badań i rozwoju, 
zatrudniający najwyższej klasy inżynierów i specjalistów branży IT.  
 

EWALUACJA STUDIÓW DUALNYCH PRZEZ PRACODAWCÓW  
 
 Po zakończeniu każdego cyklu kształcenia dualnego przeprowadza się badania 
ewaluacyjne metodą ankietyzacji pracodawców, głównie zakładowych opiekunów praktyk 
zawodowych i szkoleń zawodowych oraz studentów kończących studia dualne.  
 

 
Rys. 4. Oczekiwania pracodawców względem Uczelni w zakresie nabywanych przez studentów 

efektów kształcenia 
 
 Pracodawcy, poproszeni o wskazanie najbardziej oczekiwanych efektów kształcenia 
studentów studiów dualnych, uzyskanych w Uczelni wskazują (rys. 4), że wiodąca jest umiejętność 
praktycznego wykorzystania na stanowisku pracy wiedzy teoretycznej nabytej  
w uczelni (34%), posiadanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej, 
szczególnie w zespołach projektowych (28%), znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej, 
szczególnie z obszaru wiedzy inżynierskiej (21%) oraz umiejętność adaptowania się do nowych, 
zmieniających się warunków pracy (17%). Respondenci wskazali także, że studenci studiów 
dualnych posiadają dobre umiejętności językowe, w pełni wystarczające do sprawnego 
komunikowania się w środowisku zawodowym.  

  

 

 
 



  

Rys. 5. Wyniki oceny kluczowych umiejętności studentów po zakończeniu studiów dualnych 
 
 Na podstawie wyników ewaluacji efektów kształcenia osiągniętych przez studentów po 
zakończeniu studiów dualnych (rys. 5) można stwierdzić, że wszyscy studenci nabyli tak bardzo 
oczekiwane przez pracodawców umiejętności adaptacji do nowych warunków i do pracy 
zespołowej. Umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej nabytej w uczelni do praktyki 
przemysłowej posiada 94% studentów, przy czym 87% studentów potrafi opracowywać 
dokumentacje związane z projektami inżynierskimi, raporty analityczne i sprawozdawcze oraz inne 
dokumenty, występujące w przedsiębiorstwie.  
 

 
 

 
 

 



 

 
Rys. 6. Wyniki oceny kluczowych kompetencji społecznych studentów po zakończeniu studiów 

dualnych 
 
 Na uwagę zasługuje fakt, że aż 81% studentów jest zdolnych do samodzielnego 
podejmowania decyzji. Pomimo dużego obciążenia, wynikającego z istoty studiów dualnych, 62% 
studentów nie ogranicza się jedynie do wykonywania stawianych im zadań, lecz dodatkowo 
występuje z różnorodnymi inicjatywami w zakresie pozyskiwania i wykonywania nowych, 
dodatkowych zadań. Równie wysokie oceny studenci studiów dualnych otrzymali w odniesieniu 
do nabytych kompetencji społecznych (rys. 6).  
 Wyniki ewaluacji wskazują, że 94% pracodawców jest skłonnych do zatrudnienia 
absolwenta studiów dualnych w swoim przedsiębiorstwie. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że 
większość pracodawców zatrudnia studentów studiów dualnych na umowę o pracę jeszcze  
w trakcie trwania studiów na ostatnim semestrze.  
 

PODSUMOWANIE  
 
 „Studia dualne to najbardziej efektywny model kształcenia” – tak podsumował tę 
innowacyjną formę studiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier – Jarosław 
Gowin, który uczestniczył 21 kwietnia 2016 r. w Seminarium pn. „Uczelnie wyższe w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym regionu Wielkopolskiego. Studia dualne – wymiana doświadczeń”, 
zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile.  
 Podstawę do dyskusji stanowiły wystąpienia przedstawicieli organizatora Seminarium: 
Idea studiów dualnych w szkolnictwie zawodowym - prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki, Organizacja 
studiów dualnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile – dr inż. 
Piotr Gorzelańczyk, Przykłady kariery zawodowej absolwentów PWSZ w Pile – mgr Emilia Lewicka 
– Kalka, Wsparcie studiów na kierunku „Praca socjalna” w PWSZ w Pile przez organizacje 
samorządowo – społeczne – prof. nzw. dr hab. Wojciech Maliszewski.  
 Doświadczenia uczelni i własne przemyślenia dotyczące studiów dualnych omówili 
przedstawiciele zaproszonych uczelni: dr hab. Jacek Goc - Prorektor ds. Kształcenia Politechniki 
Poznańskiej, prof. dr hab. Maciej Pietrzak - Rektor PWSZ w Lesznie, prof. dr hab. Jolanta Witek – 



Rektor PWSZ w Wałczu, prof. dr hab. inż. Jan Chajda – Rektor PWSZ w Kaliszu, prof. dr hab. Józef 
Garbarczyk - Rektor PWSZ w Gnieźnie.  
 Wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń omówili przedstawiciele 
przedsiębiorstw prowadzących studia dualne we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Marek Huzarewicz - Prezes Philips Lighting Poland 

podkreślił „korzyści ze studiów dualnych dla każdej ze stron – zarówno dla studenta, który w 
danej firmie może wdrożyć w praktykę wiedzę teoretyczną zdobytą na Uczelni oraz ma 
możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami. Korzyści płyną także dla firmy, która zdobywa 
przeszkolonego pracownika, dostosowanego (już w trakcie studiów) do wymogów pracodawcy. 
Jest to idealny model win-win, w którym zyskuje każdy”.  

  

 
 
Rys. 7. Uczestnicy Seminarium „Uczelnie wyższe w otoczeniu społeczno-gospodarczym regionu 

Wielkopolskiego. Studia dualne – wymiana doświadczeń” w firmie Philips Lighting Poland. 
 



 Korzystając z obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedsiębiorcy 
przedstawili także kwestie problematyczne, wymagające wsparcia Ministerstwa, dotyczące 
między innymi konieczności wprowadzenia rozwiązań prawnych w zakresie utajnienia części prac 
dyplomowanych, tworzonych przez studentów studiów dualnych, zawierających poufne dane oraz 
know-how firmy. Minister Jarosław Gowin podkreślił, iż obecne wyzwania gospodarcze wymagają 
ścisłej współpracy nauki i biznesu, a projekt studiów dualnych jest idealną odpowiedzią na 
potrzeby nowoczesnego rynku pracy.  
 Prezes Marek Huzarewicz, zaprosił uczestników Seminarium do zwiedzenia linii 
produkcyjnej firmy Philips Lighting Poland, prezentując także efekty wdrożonych projektów, 
opracowanych w ramach prac dyplomowych przez studentów studiów dualnych (rys. 7).  
 Na przykład praca dyplomowa inż. Mariana Lewendy „Projekt głowicy manipulacyjnej dla 
robota KUKA KR AGILUS R1100SIXX”, w której zaprojektowano głowicę manipulacyjną robota 
przemysłowego firmy Kuka i zaproponowano rozwiązanie automatyzacji procesu z udziałem 
robota wyposażonego w zaprojektowaną głowicę została wdrożona w przedsiębiorstwie Philips 
Lighting Poland.  
 Prezes Huzarewicz podkreślił wielkie zaangażowanie i kreatywność studentów studiów 
dualnych w zakresie projektów inżynierskich, podsumowując, że – „takie perły udało się znaleźć 
dzięki studiom dualnym”.  
 Seminarium potwierdziło, że studia dualne prowadzą do upraktycznienia procesu 
kształcenia oraz do większej korelacji pomiędzy szkolnictwem wyższym a środowiskiem biznesu 
stając się nową erą kształcenia zawodowego, doskonale wpisującą się w europejski model 
edukacji, dostosowanej do wymogów rynków pracy XXI wieku. Studia dualne pozwalają osiągnąć 
najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu oraz uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy 
- już w trakcie studiów, co jest wielkim atutem dla absolwentów rozpoczynających karierę 
zawodową.  
 

STRESZCZENIE  
 
 Studia dualne to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie 
przez studentów wiedzy akademickiej w Uczelni i doświadczenia zawodowego  
w przedsiębiorstwie. Ta forma kształcenia inżynierów przekłada się na rozwijanie umiejętności 
studentów do zastosowania nabytej w Uczelni wiedzy w realnych warunkach przedsiębiorstwa, 
poznanie stosowanych w przedsiębiorstwach nowych i innowacyjnych technologii, nabycie 
umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków oraz umiejętności komunikacji i pracy 
w zespole, często międzynarodowym.  
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile należy do krajowych 
liderów we wdrażaniu tej formy kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów 
inżynierskich o profilu praktycznym. Aktualnie w programie uczestniczy około 70 studentów  
i 30 podmiotów gospodarczych, głównie północnej Wielkopolski.  
 W pracy przedstawiono doświadczenia uczelni w realizacji studiów dualnych oraz wyniki 
ewaluacji tych studiów. Omówiono korzyści płynące z realizacji studiów dualnych dla studentów, 
podmiotu gospodarczego i Uczelni.  
 
Słowa kluczowe  
kształcenie inżynierów, studia dualne, praktyka zawodowa, szkolenie zawodowe, doświadczenie 
zawodowe, przedsiębiorstwo.  
 

 
 



DUAL STUDIES IN THE PROCESS OF EDUCATING ENGINEERS  
AT THE STANISLAW STASZIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  

IN PIŁA 
 

Abstract:  
 
Dual studies is an innovative educational project allowing students for simultaneous acquisition of 
academic knowledge at the University and work experience in industry. This form of studies allows 
students to develop their skills and apply theoretical knowledge acquired at academia in real 
conditions, learn new and innovative technologies used by industry, adapt to changing conditions, and 
learn how to communicate in a team (often international).  
Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła is one of the national leaders in implementing 
this form of studies in all fields of engineering. Currently, the program includes about 70 students and 
30 enterprises, mainly from the northern Greater Poland Voivodeship.  
In this paper, we present lessons learned from organizing dual studies at the University and the results 
of their evaluation. We discuss the benefits that dual studies bring to students, enterprises and 
University.  
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