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Opis zasad stosowania  

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

jest częścią Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości kształcenia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych ma swoją podstawę prawną w następujących dokumentach: 

1. Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 

marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie, 

2. Uchwała Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 

lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia; zmieniona Uchwałą Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

3. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie (zmieniające Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku), 

4. Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego 

objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur 

prowadzenia badań ankietowych, 

5. Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji 

samodzielności prac dyplomowych studentów, 

6. Uchwała Nr 31/06/13 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. 

Obowiązujący uczelniany system jakości został wprowadzony uchwałą nr 198 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Wskazane w § 1 

załącznika do wymienionej uchwały priorytety w zakresie jakości kształcenia obejmują 

m.in. zapewnieni łączności nauczania z badaniami naukowymi, powiązanie obszarów 

kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, z 

jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów, zwiększenie 

podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia oraz podnoszenie jakości 

procesu dydaktycznego. Elementami przyjętego systemu są natomiast misja i polityka 

jakości Uniwersytetu, które określają cele, strategie działania jakości kształcenia, w tym 

działania promujące jakość dydaktyki, instytucjonalne umocowanie i strukturę 

organizacyjną, dokumenty jakości kształcenia oraz procedury doskonalenia jakości 

kształcenia, uwzględniające wykorzystanie, stosowanie i upowszechnianie najlepszych 

uczelnianych, krajowych i międzynarodowych wzorców w obszarze dydaktyki, w tym 

system badań ankietowych. 
Zgodnie z zapisami znajdującymi się w przedstawionych aktach prawnych w 

Uniwersytecie w ramach polityki jakości kształcenia za priorytetowe uznaje się działania w 

zakresie: 
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1. monitorowania i weryfikacji efektów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia 

i formach studiów, 

2. przeprowadzanie procedury ewaluacji oraz doskonalenia efektywności Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

3. przeprowadzanie samooceny funkcjonowania jednostki, ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobu realizacji zadań przewidzianych procedurami Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

4. powiązania obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju 

oraz regionu, z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów, 

5. upowszechniania idei uczenia się przez całe życie, której efektem jest nabywanie przez 

osoby uczące się kompetencji do wykonywania zadań wynikających z faktu 

kształtowania się nowych zawodów, funkcji i ról w społeczeństwie,  

6. zapewnienia łączności nauczania z badaniami naukowymi, 

7. zwiększenia podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia, 

8. podnoszenia prestiżu, atrakcyjności, konkurencyjności UWM na krajowym 

i zagranicznym rynku edukacyjnym, poprzez podjęcie działań zmierzających do 

uzyskania certyfikatów i wyróżnień, przyznawanych przez instytucje akredytujące 

krajowe i zagraniczne, 

9. podnoszenia jakości procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie kompetencji 

dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, 

10. opracowania systemu motywującego nauczycieli akademickich i doktorantów do 

działań projakościowych w obszarze dydaktyki. 

 

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: 

 konstruowania planu studiów i programu kształcenia, z zachowaniem przyjętych 

w Uczelni wytycznych, 

 wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim 

Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), 

 spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i 

programów kształcenia, 

 monitorowania i okresowego przeglądu z wykorzystaniem opinii przedstawicieli 

otoczenia społeczno-gospodarczego, 

 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: 

 zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i 

cudzoziemców, 

 zakres zagranicznych programów mobilności studentów, 
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7. Ocenianie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z 

zachowaniem konieczności publikowania kryteriów i procedur oceny. 

8. Systemy informacyjne i publikowanie informacji służących 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 i doktorantów obejmująca: 

 ocenę pracy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, 

 ocenę pracy pracowników dziekanatu, 

 ocenę oferty dydaktycznej Wydziału oraz procesu dydaktycznego i jego 

kierunków rozwoju. 

 

Integralnymi elementami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są: 

1. Misja UWM w Olsztynie wraz z celami strategicznymi, obszarami priorytetowych 

działań oraz narzędziami ich realizacji (zgodnie z Uchwałą Nr 55 Senatu Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020” oraz Uchwałą 

Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 

2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”), 

2. Statut Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie (zgodnie z Uchwałą Nr 785 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w 

sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zmianami), 

3. Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych na lata 2011-2020 (wraz ze 

zmianami). 

 

W 2005 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych wprowadzono „Program 

doskonalenia i oceny jakości kształcenia”. Obejmował on w swym zakresie zasady i 

procedury skupione wokół następujących obszarów: 

 oferta kształcenia i plany studiów, 

 organizacja zajęć dydaktycznych, 

 zasady podziałów studentów na specjalności i seminaria dyplomowe, 

 system punktów kredytowych ECTS, 

 badanie opinii studentów, 

 hospitacja zajęć dydaktycznych, 

 kontrola dyscypliny prowadzenia zajęć, 

 wymagania stawiane pracom dyplomowym, 

 zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 

Na wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia składa się także 

zinformatyzowana obsługa studentów i doktorantów, którą zapewniają użytkowane systemy 

informatyczne, tj. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), Pomoc materialna, 

Student, Suplement, SELS (System Elektronicznej Legitymacji Studenta) oraz 

wykorzystywany w rekrutacji system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku powołano Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości 
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Kształcenia oraz Wydziałowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, do których 

obowiązków jest inicjowanie i koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie (WSZJK). 

Członkowie Zespołów powoływani są na okres kadencji organów Uczelni. Za wprowadzenie 

i sprawne funkcjonowanie WSZJK odpowiedzialni są Prorektor ds. kształcenia oraz Dziekan 

Wydziału. 

Za politykę jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych odpowiadają 

głównie: 

1. Rada Wydziału, 

2. Władze Wydziału, 

3. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

4. Wydziałowa Komisja Programowa, 

5. Kierownicy Katedr. 

 

Rada Wydziału zatwierdza główne dokumenty dotyczące rozwoju Wydziału, w tym 

polityki kształcenia i działań projakościowych w tym zakresie. W kompetencji Rady jest m.in. 

podejmowanie uchwał dotyczących planów studiów i programów kształcenia, uchwał 

zatwierdzających zasady i limity rekrutacji oraz powoływanie organów uczestniczących w 

procesie doskonalenia jakości kształcenia. 

Władze Wydziału organizują proces kształcenia, przygotowują ofertę kształcenia i jej 

zmiany, upowszechniają wiedzę na temat toku studiów, w tym w szczególności związaną z 

działaniami mającymi na celu poprawę jakości kształcenia na Wydziale. Szczególną rolę 

odgrywają Prodziekani ds. toku studiów oraz ds. planów i programów kształcenia. Do ich 

obowiązków należą m.in.: 

 inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów kształcenia i planów studiów, 

 nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego studentów wraz z przygotowywaniem 

związanej z tym dokumentacji, 

 współpraca z Uczelnianym i Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia, 

 udział w pracach Senackiej Komisji Dydaktycznej i Wydziałowej Komisji 

Programowej, 

 działania związane z zapewnieniem minimum kadrowego realizowanych kierunków 

studiów, 

 kreowanie i podejmowanie zadań w zakresie prowadzonej polityki informacyjnej na 

Wydziale. 

 

Wydział umożliwia doktorantom prowadzenie samodzielnych badań naukowych, w tym 

również poza nim oraz przygotowywanie publikacji naukowych, a także stwarza warunki do 

przygotowania do egzaminu doktorskiego i rozprawy doktorskiej. 

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przygotowuje procedury 

ewaluacji jakości kształcenia i koordynuje ich realizację. W skład Zespołu wchodzą 

przedstawiciele wszystkich Katedr Wydziału oraz reprezentant Samorządu Studenckiego i 

doktorantów, którzy mają za zadanie m.in. skuteczne upowszechnianie wśród pracowników i 

studentów zasad i działań projakościowych w obszarze kształcenia. Wyniki prac Zespołu 

stanowią przesłankę do podejmowania decyzji przez władze Wydziału i Radę Wydziału w 

zakresie doskonalenia jakości kształcenia. 

Wydziałowa Komisja Programowa zajmuje się oceną planów studiów i programów 

kształcenia oraz wprowadzaniem do nich zmian. Poddaje analizie efekty kształcenia na 

realizowanych kierunkach studiów oraz formułuje propozycje ich zmian.  
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Poza wyżej wymienionymi podmiotami w polityce jakości kształcenia na Wydziale 

Nauk Ekonomicznych istotną rolę odgrywa również działalność takich osób jak: opiekunowie 

lat, opiekunowie kół naukowych, pełnomocnika dziekana ds. studentów niepełnosprawnych, 

pełnomocnika dziekana ds. praktyk oraz koordynatora programu ERASMUS. 

Ważną rolę w realizacji celów strategicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych 

odgrywa Rada Patronacka. Jest to gremium zrzeszające przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 

instytucji publicznych z regionu. Jej działalność ma charakter doradczy i wspierający prace 

władz Wydziału w procesie kształcenia. Do głównych obszarów współpracy między Radą a 

Wydziałem należą: 

 opiniowanie i inicjowanie przez Radę Patronacką oferty kształcenia Wydziału Nauk 

Ekonomicznych w aspekcie jej dostosowania do potrzeb rynku pracy, 

 wsparcie przy organizacji i realizacji praktyk studenckich oraz staży, 

 realizacja części zajęć dydaktycznych w siedzibie przedsiębiorstw, 

 realizacja projektu „Biznes Dyplom”, umożliwiającego przygotowywanie prac 

dyplomowych przez studentów WNE pod kierunkiem pracowników naukowych na 

zlecenie zainteresowanych firm, 

 fundowanie nagród dla najlepszych absolwentów Wydziału. 

 

W proces tworzenia efektów kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

zaangażowano liczne gremia, w tym: Kolegium Dziekańskie, Wydziałową Komisję 

Programową, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Zespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz pracodawców. Wypracowany zestaw efektów kształcenia zostaje 

przedłożony Radzie Wydziału, która jest organem opiniującym. Uchwalenia efektów 

kształcenia dokonuje Senat UWM, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. 

Dydaktycznych. W procesie ewaluacji i udoskonalania efektów oraz związanych z tym 

planów i programów kształcenia wykorzystuje się matryce efektów kształcenia, analizę metod 

weryfikacji efektów przedmiotowych, ankiety studenckie oraz hospitacje zajęć 

dydaktycznych (Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych, WSZJK-A-NE-3). 

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na Wydziale ma charakter 

wielopodmiotowy. Narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest m.in. aplikacja „Sylabus”, 

która w ostatnich dwóch latach uległa wyraźnej modyfikacji pod kątem wymagań Krajowych 

Ram Kwalifikacji. Aktywny udział kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału w szkoleniach 

prowadzonych przez ekspertów bolońskich oraz pracach Wydziałowego i Uczelnianego 

Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zaowocowały przygotowaniem nowych kart 

przedmiotów, opartych na efektach kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych. W efekcie już na etapie analizy kart przedmiotów (sylabusów) 

można dokonać wstępnej oceny, na ile zastosowane formy weryfikacji efektów umożliwiają 

skuteczne osiągnięcie celów przedmiotu. Oceny takiej dokonują Prodziekani ds. toku studiów 

oraz ds. planów i programów kształcenia.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci Wydziału zobligowani są do 

archiwizowania prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych. Obecnie prowadzone 

są prace nad sformułowaniem procedury, która wyposaży Wydziałowy Zespół ds. Jakości 

Kształcenia w kompetencje kontroli tychże prac w aspekcie ich skuteczności w procesie 

weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia.  

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące procesu kształcenia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu i Wydziału. W 

szczególności są to informacje dotyczące: 

 zasad i harmonogramu rekrutacji na studia (w tym wydziałowa Procedura rekrutacji 

na studia drugiego stopnia, WSZJK-R-NE-1) 

 planów i programów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach 
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 efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów 

 zasad odbywania praktyk studenckich i procesu dyplomowania 

 aktualnych planów studiów, podziału na grupy studenckie, terminów zjazdów na 

studiach niestacjonarnych, harmonogramów egzaminów dyplomowych 

 działalności kół naukowych 

 dokumentów związanych z polityką jakości kształcenia 

 aktualności, w tym m.in.: zapisy na przedmioty fakultatywne, zapisy na lektoraty, 

wychowanie fizyczne, przedmioty w ramach modułu ogólnouczelnianego, informacje 

o wykładach otwartych, konkursy skierowane do studentów itp. 

 

Poza informacjami w formie elektronicznej wybrane informacje dotyczące toku 

studiów dostępne są również w formie papierowej na tablicach ogłoszeń w Dziekanacie oraz 

przy poszczególnych Katedrach. 

Coraz szerszy zakres informacji skierowanej do studentów i doktorantów  oferuje 

system USOS. Oprócz ocen z zaliczeń i egzaminów za pośrednictwem USOS udostępniane są 

sylabusy poszczególnych modułów, zawierające treści zajęć, przedmiotowe efekty kształcenia 

oraz ich odniesienie do efektów kierunkowych i obszarowych, formy i metody dydaktyczne, 

warunki zaliczenia oraz kalkulację punktów ECTS. 

W Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia stworzono system oceny 

studiów na podstawie ankiet adresowanych do wszystkich absolwentów UWM, w tym 

Wydziału Nauk Ekonomicznych. W tym zakresie obowiązuje Zarządzenie Nr 51/2013 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w 

sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, 

wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur prowadzenia badań ankietowych. W związku z 

wprowadzonym obowiązkiem monitorowania losów absolwentów stworzona została aplikacja 

internetowa umożliwiająca prowadzenie automatycznej analizy statystycznej danych w 

systemie. Pierwsze badanie jest realizowane po 6 miesiącach od daty złożenia egzaminu 

dyplomowego, a następne po 3 i 5 latach. W tym roku w Uniwersytecie trwały intensywne 

prace nad formularzami tych ankiet oraz udoskonaleniem systemu informatycznego, do 

efektywnego zarządzania wynikami, również na poziomie wydziałowym. Działania te są 

finansowane m.in. ze środków UE w ramach zadania „Dostosowanie i wdrożenie modelu 

zarządzania jakością kształcenia w zakresie określania sylwetki i profilu absolwenta/-ki” w 

projekcie „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”. Obecnie głównym 

problemem w realizacji tej procedury jest niski odsetek absolwentów biorących udział w 

badaniu (badanie ma charakter dobrowolny), co ogranicza funkcjonalność tego narzędzia w  

wyciąganiu wniosków o modyfikacji procesu kształcenia i oferty dydaktycznej Wydziału. 

Interesariusze wewnętrzni biorą czynny udział w procesie określania i weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia. Uczestniczą oni w pracach licznych gremiów na Wydziale, 

które decydują o kształcie i zmianach efektów oraz planów i programów kształcenia, w tym 

m.in. Wydziałowej Komisji Programowej, Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz Rady Wydziału. Ponadto wszyscy studenci i doktoranci wyrażają swoje 

opinie w ramach procesu ankietyzacji. Należy podkreślić, że obecnie został w Uniwersytecie 

przyjęty nowy, ogólnouczelniany formularz ankietowy, w którym studenci i doktoranci 

oceniają realizację poszczególnych przedmiotów oraz pracę nauczycieli akademickich. 

Funkcjonalność ta zostanie przypisana systemowi USOS. Elektroniczna forma ankiety 

umożliwi uzyskanie większego zwrotu ankiet oraz łatwiejsze zarządzanie ich wynikami.  

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Wydziału odgrywają interesariusze zewnętrzni. 

Współpraca z otoczeniem gospodarczym, głównie w postaci przedstawicieli Rady 

Patronackiej funkcjonującej przy Wydziale, pozwala na aktualizowanie bieżącej polityki 

kształcenia pod kątem wymogów rynku pracy. Relacje z pracodawcami często mają charakter 
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niesformalizowany – są to zazwyczaj dyskusje podczas różnych uroczystości wydziałowych 

czy też konferencji naukowych. Wskazówki przedsiębiorców znajdują swoje 

odzwierciedlenie w formułowaniu efektów kształcenia oraz przygotowywaniu planów 

studiów i programów kształcenia. Przykładem takich wspólnych działań jest uruchomienie na 

Wydziale kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji. Przedstawiciele przemysłu z 

regionu wyraźnie wskazywali na zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów studiów 

ekonomicznych, którzy posiadają również podstawowe kompetencje inżynierskie. Jedna z 

firm wzięła udział w promocji medialnej nowego kierunku. 

Przedstawione powyżej procedury i działania na Wydziale, jak też aktywna i 

systematyczna współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowią 

szerokie instrumentarium umożliwiające zarówno odpowiednie przygotowanie efektów i 

programów kształcenia, jak też ich ciągłą weryfikację. Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia, obejmujący zarówno procedury ogólnouczelniane, jak i wydziałowe, jest 

ciągle w budowie i z każdym rokiem akademickim jest rozszerzany o nowe elementy. 

Wynika to również z faktu, że niektóre obszary kształcenia są trudne do sformalizowania i 

osadzenia w sztywnych ramach proceduralnych. 

 Analiza rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów studiów z dziedziny 

ekonomia trzeciego stopnia wskazuje, że znajdą oni pracę m.in. w zawodach konsultantów w 

średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz koncernach jako doradcy z zakresu B+R. Do osób 

posiadających stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nie stosuje się wymogu 

odbycia kursu i złożenia egzaminu państwowego na członka rad nadzorczych. Część 

absolwentów studiów trzeciego stopnia znajdzie zatrudnienie w organach administracji 

publicznej, a część podejmie pracę naukowo-dydaktyczną. 

 


