
UCHWAŁA nr 31/06/13 

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie 

z dnia 19 czerwca 2013 roku 

 

w sprawie:  wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych UWM w Olsztynie 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 66 ust. 2, pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 11 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 
2011, Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 5 i 6 Statutu Uniwersytetu 
(przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku                    
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.),                         
 w związku z Uchwałą Nr 56 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku 
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
w latach 2012-2020” oraz Uchwałą Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 
2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 
stanowi się, co następuje: 

§ 1 

Uwzględniając rozwój procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie jakości kształcenia, w 

zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi ramami i standardami kształcenia oraz misją i 

wizją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych ustala się następujące obszary działań w zakresie polityki jakości kształcenia, 

ujęte w System Zapewniania Jakości Kształcenia: 

1. przygotowanie, monitorowanie i weryfikacja realizowanych programów kształcenia 

oraz założonych efektów kształcenia, 

2. powiązanie celów i procesu kształcenia z potrzebami społeczno-gospodarczymi w 

skali regionalnej i krajowej, 

3. podnoszenie jakości procesu dydaktycznego poprzez odpowiedni dobór, 

systematyczną ocenę oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli 

akademickich, 

4. wykorzystanie systemów informacyjnych w celu poprawy jakości obsługi studenta 

oraz usprawnienia procesu dokumentacji przebiegu studiów, 



5. uwzględnianie opinii studentów oraz absolwentów (badania ankietowe, współpraca z 

Samorządem Studenckim) dotyczących procesu kształcenia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych w celu ewaluacji systemu dydaktycznego. 

§ 2 

Analizie i ocenie poddawane są następujące elementy procesu dydaktycznego: 

1. dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla 

studentów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę, 

2. przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz 

ustalanie limitów przyjęć na studia, 

3. opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów 

kształcenia oraz tworzenie procedur monitorowania i  weryfikacji osiągania 

zamierzonych efektów kształcenia, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie: 

1) konstruowania planu studiów i programu kształcenia, z zachowaniem przyjętych 

w Uczelni wytycznych, 

2) wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim 

Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), 

3) spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i 

programów kształcenia, 

4) monitorowania i okresowego przeglądu z wykorzystaniem opinii przedstawicieli 

otoczenia społeczno-gospodarczego, 

5) oferty krajowych programów mobilności studentów, 

4. dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia 

ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych 

w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), 

5. przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, 

a także przygotowanie i wykonanie pracy doktorskiej z wykorzystaniem 

informatycznego systemu antyplagiatowego, 

6. internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca: 

1) zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i 

cudzoziemców, 

2) zakres zagranicznych programów mobilności studentów, 

7. ocenianie studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zachowaniem 

konieczności publikowania kryteriów i procedur oceny. 



8. systemy informacyjne i publikowanie informacji służące pozyskiwaniu i poszerzaniu 

zakresu wiedzy na temat funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem 

charakterystyki procesu dydaktycznego (publikowanie w formie elektronicznej 

planów studiów i programów kształcenia: sylabusów i efektów kształcenia, procedur 

toku studiów), 

9. realizacja badań ankietowych wśród studentów, obejmująca: 

1) ocenę pracy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, 

2) ocenę pracy pracowników dziekanatu, 

3) ocenę oferty dydaktycznej Wydziału oraz procesu dydaktycznego i jego 

kierunków rozwoju. 

§ 3 

Działania związane z funkcjonowaniem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych koordynuje Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia (powołany przez Dziekana) przy współpracy z Prodziekanem ds. planów i 

programów studiów, Prodziekanem ds. toku studiów oraz Wydziałową Komisją Programową.  

§ 4 

Integralną częścią niniejszej Uchwały jest opis poszczególnych procedur wchodzących w 

skład Systemu Zapewniania Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych, zgodnie z przyjętym 

wzorcem (załącznik nr 1). 

§ 5 

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych poddawany jest 

przeglądowi po zakończeniu każdego roku akademickiego. W szczególnych przypadkach 

możliwe jest wprowadzanie zmian w Systemie w trakcie trwania roku akademickiego, w tym 

w szczególności dodawanie i modernizacja procedur. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

                Dziekan 

  

                                                                          dr hab. Janusz Heller, prof. UWM 


