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Sprawozdanie 

z prac Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

w roku akademickim 2012/13 

 

W związku z początkiem prac nowych władz dziekańskich oraz Rady Wydziału w 

roku akademickim 2012/13 oraz zgodnie z Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 

26 lutego 2010 r. i Zarządzeniem Nr 10/2010 Rektora UWM z dnia 26 lutego 2010 r.  we 

wrześniu 2012 r. powołano do życia Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

w nowym składzie. W międzyczasie uległ on pewnym modyfikacjom. Ostatecznie w skład 

Zespołu wchodzą następujące osoby, reprezentujące wszystkie Katedry działające na 

Wydziale oraz przedstawiciel studentów: 

1. dr Tomasz Wierzejski – przewodniczący Zespołu   

2. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca 

3. dr Agnieszka Stanowicka 

4. dr Krzysztof Nyklewicz 

5. dr Mirosław Kowalewski 

6. dr Iwona Czaplicka-Kozłowska 

7. dr Waldemar Kozłowski 

8. dr Wojciech Kozłowski 

9. dr Karolina Babuchowska 

10. dr Aldona Orłowska 

11. dr Jolanta Rosłon 

12. dr Marcelina Zapotoczna 

13. Marta Fruńska (przedstawiciel studentów) 

 

W roku sprawozdawczym posiedzenia Zespołu w pełnym składzie odbyły się pięć 

razy. W międzyczasie trwały konsultacje w mniejszych zespołach, jak również prace przy 

których komunikowano się w formie elektronicznej. Dodatkowo przedstawiciel Zespołu 

Wydziałowego uczestniczył w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia. 

Tematyka prac Zespołu skoncentrowała się wokół następujących bloków tematycznych: 

• zakres prac Wydziałowych oraz Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania jakości w 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 

• przygotowanie i wdrożenie nowej formatki Sylabusa (wersja 2,0) w aplikacji SylaBus, 

• weryfikacja przedmiotowych efektów kształcenia – zasady i dokumentacja, 
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• współpraca Wydziału Nauk Ekonomicznych z Radą Patronacką, 

• współpraca w zakresie polityki jakości kształcenia z samorządem studenckim, 

• zasady i kryteria akredytacji Uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram 

Kwalifikacji, 

• przygotowanie procedury oceny pracy nauczycieli akademickich, 

• ankietowanie studentów dotyczące oceny i możliwych zmian w kierunkach 

kształcenia (specjalności) na Wydziale Nauk Ekonomicznych, 

• przygotowanie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, 

• przygotowanie uchwały dotyczącej zakresu i zasad funkcjonowania Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych, 

• przygotowanie procedury rekrutacji na studia drugiego stopnia, 

• rozpoczęcie prac nad procedurą dyplomowania. 

 

W wyniku podjętych prac osiągnięto następujące efekty: 

1) wyznaczono zakres obszarów polityki kształcenia na WNE, które należy usystematyzować 

w postaci procedur; procedurom tym nadano odpowiednie oznaczenia (kody) oraz wskazano 

terminy ich realizacji; 

2) dostosowano programy przedmiotów do nowej formatki sylabusa (wersja 2,0), która w 

sposób bardziej precyzyjny określiła formy weryfikacji efektów kształcenia, w odniesieniu do 

kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

3) określono zasady przeprowadzania oraz archiwizowania prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych w kontekście weryfikacji zakładanych efektów kształcenia; członkowie 

Zespołu uczestniczyli w szkoleniach Ekspertów Bolońskich oraz innych szkoleniach i 

konferencjach z udziałem przedstawicieli MNiSW oraz PKA; obserwacje i wnioski z ww. 

szkoleń były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Zespołu jak również przekazywane – za 

pośrednictwem członków Zespołu – do pozostałych pracowników Wydziału jak też 

prezentowane na forum Rady Wydziału; 

4) podjęto prace nad modyfikacją dotychczasowej procedury oceny ankietowej nauczycieli 

akademickich przez studentów; początkowo planowano przygotować wewnętrzną, 

wydziałową procedurę, opartą na własnym formularzu ankietowym, jednakże równolegle 

rozpoczęły się prace w tym zakresie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia, w związku z czym zrezygnowano z odrębnej, wydziałowej wersji tej procedury; 

należy nadmienić, że wypracowane przez Wydziałowy Zespół propozycje (w znacznej mierze 
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były to sugestie Samorządu Studenckiego) zostały w dużej mierze uwzględnione przy 

wdrożeniu procedury ogólnouczelnianej; 

5) przedmiotem prac Komisji była dyskusja nad potencjalnymi obszarami współpracy z 

przedstawicielami Rady Patronackiej przy WNE, w zakresie kształcenia; w efekcie 

uzgodniono formułę przygotowywania prac dyplomowych na zlecenie przedsiębiorstw – 

zgrupowanych zarówno przy Radzie jak też w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej – która została zapisana w umowie pod nazwą „Biznes Dyplom”; 

6) w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na studia drugiego stopnia (z uwzględnieniem 

preferowanych specjalności) podjęto działania mające na celu ocenę bieżącej oferty Wydziału 

w tym zakresie oraz jej ewentualną weryfikację – w tym celu na początku roku 

akademickiego 2012/13 przeprowadzono wśród studentów trzeciego roku studiów,  

kierunków ekonomia i zarządzanie (studia pierwszego stopnia) ankietę, w której wyrazili oni 

swoje preferencje dotyczące kierunków i specjalności, na których chcieliby kontynuować 

swoje studia na poziomie magisterskim; w wyniku tych prac nastąpiła zmiana w ofercie 

specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku ekonomia – specjalności: 

międzynarodowa polityka gospodarcza i społeczna oraz ekonomia integracji i rozwoju 

regionalnego zostały zastąpione przez, odpowiednio: ekonomię międzynarodową oraz finanse 

w Unii Europejskiej; 

7) przygotowano zwarty dokument dotyczący zakresu i zasad funkcjonowania Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w którym przyjęto 

wszystkie wytyczne sformułowane w ogólnouczelnianych aktach prawnych (Uchwałach 

Senatu oraz Zarządzeniach Rektora UWM) dotyczące polityki jakości; dokument ten stanowi 

bazę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, a jego załącznikami są 

procedury, regulujące poszczególne obszary polityki jakości kształcenia; w efekcie ma on 

charakter elastyczny oraz ewaluujący, ulega bowiem bieżącym uzupełnieniom i zmianom;  

8) przygotowano procedurę hospitacji zajęć dydaktycznych, która została przyjęta – w formie 

uchwały – przez Radę Wydziału; 

9) przygotowano procedurę rekrutacji na studia drugiego stopnia, która została przyjęta – w 

formie uchwały – przez Radę Wydziału; 

10) rozpoczęto prace nad przygotowaniem i wdrożeniem procedury dyplomowania; w 

pierwszym etapie tych prac skierowano do wszystkich recenzentów prac licencjackich i 

magisterskich na Wydziale (wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi) ankietę, w której 

ocenili oni recenzowane w ostatniej sesji prace, wskazując na ich mocne i słabe strony, jak też 
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rekomendując pożądane zmiany, zarówno w pracach jak i całej procedurze dyplomowania; w 

harmonogramie na rok akademicki 2013/14 zaplanowano ukończenie prac nad tą procedurą.  

 

Wśród prac, które będą ukończone na początku roku akademickiego 2013/14, należy 

wskazać przede wszystkim przygotowanie ostatecznej wersji procedury weryfikacji efektów 

kształcenia – zarówno kierunkowych jak i przedmiotowych. Wysoki stopień złożoności tej 

problematyki, zupełnie nowe podejście do procesu kształcenia w świetle Krajowych Ram 

Kwalifikacji, opór pracowników wobec zmian oraz trudność uporządkowania tak 

skomplikowanych i często niejednoznacznych aspektów w sztywne ramy proceduralne 

stanowią duże wyzwanie dla pracowników Wydziału, w tym członków Zespołu ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia. Należy przy tym podkreślić, że prace te są już 

zaawansowane. Efekty kierunkowe są przedmiotem oceny m.in. Komisji Programowej, a 

następnie przedmiotem obrad Rady Wydziału. Natomiast wstępna ocena weryfikacji 

przedmiotowych efektów kształcenia jest realizowana przez Prodziekanów ds. toku studiów 

oraz planów i programów kształcenia, w oparciu o przygotowane przez pracowników 

sylabusy przedmiotów w systemie 2.0. 

W roku akademickim 2013/14 planuje się kontynuacje prac nad procedurami: 

weryfikacji efektów kształcenia oraz procesu dyplomowania. Dodatkowo w harmonogramie 

znalazły się również następujące zagadnienia: 

• rozszerzenie zakresu badania opinii studentów o procesie kształcenia, 

• nowe możliwości współpracy z Radą Patronacką przy WNE w kontekście 

uatrakcyjnienia oferty kształcenia oraz dostosowania jej do potrzeb rynku pracy (w 

szczególności rynku regionalnego), 

• ukończenie prac nad procedurą konstruowania planów studiów i programów 

kształcenia, 

• ukończenie prac nad procedurą publikowania informacji dotyczącej procesu 

kształcenia. 


