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Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego jest kontynuatorem 
tradycji powstałej w 1946 roku w Akademii Handlowej oraz późniejszego Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej, a od 1985 
roku – z chwilą powstania – stanowi integralną część Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydział 
jest obecnie jednostką prowadzącą studia I, II i III stopnia, a także posiada pełne prawa w 
zakresie nadawania stopni i tytułów naukowych. 
Przez cały ten czas, a także w dalszej perspektywie, zasadniczy kierunek aktywności kadry 
naukowo-dydaktycznej Wydziału stanowią - i stanowić będą - badania naukowe oraz 
kształcenie studentów związane z rozwojem teorii i praktyki zarządzania, ekonomiki i 
organizacji usług, zwłaszcza związanych z systemami transportowymi i logistycznymi. 
 
MISJA 
Być wiodącym ośrodkiem naukowej i twórczej myśli ekonomicznej oraz kształcenia 
nowoczesnych kadr dla gospodarki regionu, państwa i Europy. 
Dbać o rozwój gospodarczy i intelektualny społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru usług. 
Być organizacją przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom, otwartą na współpracę 
z otoczeniem. 
 
WARTOŚCI 
Nasze działania prowadzimy uczciwie i otwarcie  w poszanowaniu wartości etycznych tak, 
aby inspirować i wdrażać nowoczesne rozwiązania w obszarach  naukowych, dydaktycznych 
i gospodarczych. 
 
CELE STRATEGICZNE I KIERUNKOWE WZIEU 
Główne cele strategiczne Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług są tożsame z celami o 

charakterze strategicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, zawartymi w Strategii Uniwersytetu 

Szczecińskiego na lata 2012 – 2020. Należą do nich: 

1. Podniesienie jakości badań naukowych, 

2. Podniesienie jakości i poziomu kształcenia, 

3. Wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego, 

4. Współpraca z otoczeniem, 

5. Podniesienie sprawności i poprawa organizacji. 

 

Powyższe cele Wydział zamierza osiągnąć poprzez ich symultaniczną realizację. Każdy z 

celów w inny, ale komplementarny sposób przyczynia się do wdrożenia strategii. 
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W strategii sformułowano cele na trzech poziomach: 

1. Cele strategiczne – sformułowane tożsamo do celów o charakterze strategicznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego; 

2. Cele operacyjne – opracowane w zgodzie z celami o charakterze operacyjnym na 

Uniwersytecie Szczecińskim, ale dostosowane do poziomu Wydziału; 

3. Działania – wspomagające osiągnięcie celów operacyjnych, dostosowane do poziomu 

Wydziału. 

Realizacja każdego z celów rozpatrywana jest w obszarach poszczególnych grup 
interesariuszy WZIEU. 
Cele operacyjne oraz działania zostały wskazane dla każdego z celów strategicznych 
wymienionych w strategii. Prezentują je tabele zamieszczone poniżej. 
 
 
CEL STRATEGICZNY  1: Podniesienie jakości badań naukowych 

Podniesienie jakości badań naukowych 

Cele operacyjne Działania  

1.1 Wspieranie prorozwojowych 
dyscyplin nauki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1.2 Wspieranie innowacyjności w 

badaniach 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Wspieranie rozwoju 

infrastruktury badawczej 

- Wprowadzenie systemu grantowego na 
przygotowanie publikacji o wysokiej jakości 
merytorycznej 

- Wdrożenie systemu okresowego premiowania za 
osiągnięcia publikacyjne o najwyższej randze 
merytorycznej, zweryfikowanej przez instytucje 
zewnętrzne 

- Włączenie do prac kolegium redakcyjnego znanych 
członków krajowych i zagranicznych 

- Publikowanie czasopism i książek w językach 
kongresowych, publikacje wspólne 

- Upowszechnianie wybranych publikacji w języku 
angielskim poprzez Internet 
 

- Wspomaganie programów wyjazdów i staży 
zagranicznych 

- Wspieranie wspólnych prac magisterskich i 
doktorskich z podmiotami gospodarczymi 

- Prowadzenie badań przy użyciu innowacyjnych 
technik 

- Premiowanie w wydziałowym systemie grantów 
badawczych, projektów zakładających współpracę 
interdyscyplinarną oraz wieloośrodkową 
 

- Finansowanie infrastruktury badawczej głównie ze 
źródeł zewnętrznych 
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Podniesienie jakości badań naukowych 

Cele operacyjne Działania  

 
 

1.4 Wspieranie komercjalizacji badań 
naukowych i transferu wiedzy 
 
 
 
 
 
 

1.5 Zwiększenie innowacyjności, 
zakresu uczestnictwa 
pracowników naukowych oraz 
transferu wiedzy w wyniku 
interdyscyplinarnych badań 
prowadzonych przez Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług 
wraz z partnerami z 
zagranicznych ośrodków 
badawczych 

 

- Wykorzystanie infrastruktury Service Inter-Lab 
 

- Nawiązanie i pogłębienie kontaktów między 
Wydziałem, a przedsiębiorcami 

- Opracowanie i stała aktualizacja oferty badawczej 
WZiEU w porównaniu z konkurencyjną oferta 
badawczą 

- Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających 
współpracę nauka-biznes 
 

- Wdrożeniowa współpraca z regionalnymi firmami 
rozwijającymi systemy usługowe zgodnie z 
najnowocześniejszymi światowymi standardami (KPO, 
BPO) 
 

- Rozwijanie kompetencji badawczych oraz językowych, 

pozwalający na  prowadzenie przedsięwzięć 

badawczych w międzynarodowych zespołach 

projektowych. 

 

 
CEL STRATEGICZNY  2: Podniesienie jakości i poziomu kształcenia 

Podniesienie jakości i poziomu kształcenia 

Cele operacyjne Działania 
2.1 Dostosowanie oferty kształcenia 

na wszystkich trzech poziomach 
do potrzeb rynku oraz oczekiwań 
pracodawców 

 
 
 
 
2.2 Poszerzenie oferty kształcenia 

zgodnie z ideą uczenia się przez 
całe życie (np. na studiach 
podyplomowych) 

 
2.3 Wzmocnienie programów 

kształcenia  
o kompetencje społeczne 
szczególnie poszukiwane przez 
pracodawców 

- Podjęcie stałej współpracy z przedsiębiorcami w 
zakresie opracowywania programów kształcenia. 
Zintensyfikowanie działalności  Rady Konsultacyjnej 
ds. Programów Kształcenia.  

- Stworzenie bardziej elastycznych programów,  z 
możliwością budowania indywidualnych ścieżek 
kształcenia. 
 

- Systematyczne wykorzystywanie analizy rynku 
edukacyjnego oraz  analizy rynku pracy. 

 
 
 

- Zwiększenie mobilności kształcenia – wyjazdy 
studentów do zagranicznych uczelni partnerskich. 

- Rozszerzenie współpracy z innymi wydziałami oraz 
uczelniami w Polsce i za granicą. 

- Wzbogacenie oferty dydaktycznej o zajęcia 
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Podniesienie jakości i poziomu kształcenia 

Cele operacyjne Działania 

 
 
2.4 Zwiększenie liczby studentów z 

zagranicznych ośrodków 
edukacyjnych studiujących na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług US 

 
 
 
2.5 Zwiększenie wykorzystania 

nowoczesnej infrastruktury 
dydaktycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowni oraz 
laboratoriów Service Inter-Lab 

 

 
 

 
2.6 Wprowadzenie certyfikacji  

 
 
 
 
 
2.7 Wzmacnianie postaw i zachowań 

innowacyjnych 

 
 
 
 
 
2.8 Rozwój kompetencji 

pracowników,  zwiększenie 
udziału pracowników naukowo - 
dydaktycznych w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych w 
zagranicznych ośrodkach 
edukacyjnych. 

praktyczne (warsztaty z praktykami) 

 
 

- Wzbogacenie oferty przedmiotów do wyboru, 

prowadzonych w językach obcych, zarówno dla 

polskich studentów  jak i  zagranicznych. 

- Zwiększenie liczby kursów w językach obcych 

dla studentów. 

 
 

- Dalsza rozbudowa infrastruktury dzięki pozyskaniu 
środków krajowych i zagranicznych. 

- Otwarty dostęp dla pracowników i studentów do  
laboratoriów, bibliotek i naukowych baz danych. 

- Rozwój informatyzacji procesu kształcenia oraz 
stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych 
(rozwój oraz lepsze wykorzystywanie platformy 
Moodle). 

 
 

- Przygotowanie platformy IPMA-Student 
- Opracowanie egzaminu certyfikującego 
- Przeprowadzenie działań promocyjnych, w celu 

zachęcenia studentów do przystąpienia do 
egzaminu certyfikującego 
 

- Wspieranie wszelkich inicjatyw upowszechniających 
aktywność studentów, m.in. działalności kół 
naukowych oraz innych organizacji studenckich, 
organizacji konferencji, praktyk i staży dla 
studentów, realizacji wspólnych projektów, udziału 
w konkursach, itp. 

 
- Pozyskiwanie informacji zwrotnej o procesie 

kształcenia, m.in. z ankietyzacji przeprowadzanej 
wśród studentów 

- Doskonalenie systemu oceny jakości kształcenia na 
Wydziale 

- Doskonalenie procesu rozwijania potencjału 

dydaktycznego pracowników: umożliwienie 

pracownikom uczestnictwa w: studiach 

podyplomowych, kursach, szkoleniach, seminariach 
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Podniesienie jakości i poziomu kształcenia 

Cele operacyjne Działania 
i sympozjach ponoszących kompetencje 

- Zwiększenie kompetencji językowych pracowników 
naukowo – dydaktycznych, pozwalające na 
swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
zagranicznych ośrodkach edukacyjnych. 

 
CEL STRATEGICZNY  3: Wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego WZIEU 

Rozwój kapitału intelektualnego WZIEU 

Cele operacyjne Działania 
3.1. Wspieranie ścieżek rozwoju 
kariery pracowników naukowo-
dydaktycznych 
 

- Umożliwienie wyjazdów - pracownikom naukowo-
dydaktycznym - zarówno do krajowych jak i 
międzynarodowych ośrodków naukowych m.in. 
ERASMUS. 

- Nagradzanie pracowników wewnętrznymi 
(wydziałowymi) grantami za złożone projekty m.in. 
w takich ośrodkach jak NCBiR czy NCN. 

- Wsparcie finansowe (granty wewnętrzne) młodych 
naukowców - do 35 roku życia - umożliwiające 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez 
udział w konferencjach, publikowanie tekstów 
naukowych itp. 

- Premiowanie, wyróżnianie pracowników 
podpisujących umowy z podmiotami gospodarczymi, 
samorządowymi itp. 

- Dofinansowywanie  kursów językowych dla 
pracowników wydziału 

- Stworzenie możliwości poszerzania wiedzy i 
umiejętności poprzez udział w bezpłatnych 
szkoleniach m.in. tj. Visim, Visum, Statistica, Cadas, 
Aris. 

- Możliwość zdobywania różnorodnych certyfikatów – 
finansowanych przez władze wydziału np. program 
ArcGies. 

- Prowadzenie okresowych ocen pracowników 
(monitoring rozwoju kadr), przez zwierzchników 
(dziekanów) oraz studentów na koniec danego cyklu 
dydaktycznego. 

3.2.Tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych i 
międzynarodowych 
 
 

- Udzielanie wsparcia finansowego (z części środków 
pozyskiwanych na działalność statutową) 
pracownikom podejmującym krajowe jak i 
międzynarodowe przedsięwzięcia edukacyjne i 
badawcze. 

- Wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej 
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Rozwój kapitału intelektualnego WZIEU 

Cele operacyjne Działania 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług do 
efektywnej pracy zespołów interdyscyplinarnych i 
międzynarodowych. 

3.3.Wzmocnienie sieci współpracy z 
zagranicznymi ośrodkami 
edukacyjnymi 

- Organizacja międzynarodowych konferencji i 
sympozjów naukowych. 

- Zwiększenie udziału pracowników naukowo-
dydaktycznych z zagranicznych ośrodków 
edukacyjnych w prowadzeniu zajęć na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

- Realizacja wspólnych programów i projektów o 
charakterze badawczym wraz z innymi ośrodkami 
edukacyjnymi. 

3.4. Wspieranie mobilności kadry 
naukowej. 

 

- Wspieranie inicjatyw wyjazdów  kadry naukowej do 
partnerskich uczelni zagranicznych. 

 
CEL STRATEGICZNY 4: Współpraca z otoczeniem 

Intensyfikacja współpracy z otoczeniem 

Cele operacyjne Działania 

4.1 Intensyfikacja współpracy z 
krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami akademickimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Rozwój współpracy z otoczeniem 

gospodarczym 
 
 
 

- Zwiększenie liczby organizowanych przez Wydział 
konferencji o zasięgu ogólnopolskim i 
międzynarodowym 

-  Promowanie wśród studentów/pracowników 
Wydziału wyjazdów zagranicznych w ramach 
programów m.in. Erasmus w celu odbycia szkoleń, 
praktyk zawodowych, staży itp. 

- Zachęcanie pracowników Wydziału do wspólnych 
projektów badawczych z innymi ośrodkami 
naukowymi w kraju i na świecie  

- Intensyfikacja współpracy ze szczecińskimi 
uczelniami publicznymi (zwłaszcza ekonomicznymi) 

- Wzrost stopnia umiędzynarodowienia studiów 
(wykłady i seminaria prowadzone przez profesorów 
z Uczelni zagranicznych) 

- Aktywne współdziałanie z krajowymi i europejskimi 
organizacjami akademickimi 
 
 
 

- Nawiązanie i utrzymanie współpracy z 
przedsiębiorstwami w Polsce i na świecie 

- Usystematyzowana współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu  o zasięgu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym (zwłaszcza z IPMA , 
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Intensyfikacja współpracy z otoczeniem 

Cele operacyjne Działania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Intensyfikacja współpracy ze 

studentami oraz absolwentami 
Wydziału 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Wzrost skuteczności rekrutacji 

poprzez rozwój informacji 
zawodowej wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
utrzymywanie relacji partnerskich 
ze szkołami 

 
 
4.5 Kształtowanie pozytywnego 

wizerunku Wydziału Zarządzania i 
Ekonomiki Usług 
 
 
 
 

SOOIP, PARP, PIG) 
- Intensyfikacja współpracy z przedsiębiorcami 

tworzącymi Radę Konsultacyjną (systematyczne 
spotkania, promowanie zalet wynikających ze 
współpracy wśród przedsiębiorców 
współpracujących w ramach RK: tworzenie 
praktycznych programów/modułów kształcenia, 
pozyskanie ambitnych kandydatów do pracy lub na 
staże/praktyki) 

- Promowanie Service Inter Lab jako zaplecza 
infrastrukturalnego  dla sektora MSP w regionie 

- Uruchamianie praktycznych modułów kształcenia 
- Monitorowanie poziomu kształcenia poprzez 

ewaluację oczekiwań pracodawców 
 

- Wzrost kierunków/modułów kształcenia o 
charakterze praktycznym 

- Intensyfikacja działań mających na celu 
monitorowanie losów studentów/absolwentów 
Wydziału 

- Organizacja praktyk/staży  studenckich  
- Promowanie Service Inter Lab jako miejsca rozwoju 

spółek spin off 
- Wzbudzanie w studentach/absolwentach postawy 

przedsiębiorczej 
- Działania mające na celu umożliwienie studentom 

zdobycia uznawanych w kraju i zagranicą 
certyfikatów (np. IPMA Student) 
 

- Intensyfikacja współpracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi 

- Przeprowadzanie spotkań z kandydatami na studia 
w szkołach ponadgimnazjalnych 

- Monitorowanie poziomu kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych 
 
 

- Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności 
wśród interesariuszy Wydziału Zarządzania i 
Ekonomiki Usług  

- Działania mające na celu promowanie i 
honorowanie wybitnych postaci związanych z 
Wydziałem i regionem 

- Intensyfikacja działań promocyjnych Service Inter 
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Intensyfikacja współpracy z otoczeniem 

Cele operacyjne Działania 

lab jako miejsca nawiązywania współpracy 
pomiędzy nauką a biznesem w Polsce  

 
CEL STRATEGICZNY  5: Podniesienie sprawności i poprawa organizacji Wydziału 

Podniesienie sprawności i poprawa organizacji Wydziału 

Cele szczegółowe Działania 
5.1 Podniesienie sprawności i 
elastyczności funkcjonowania, 
lepszego wykorzystania zasobów  
 

- Dążenie do pełnego wykorzystania posiadanej bazy 
naukowo-dydaktycznej dzięki współpracy z innymi 
wydziałami i uczelniami  

- Tworzenie wspólnych laboratoriów dla kilku 
jednostek (kierunków)  

- Stworzenie systemu informacji o dostępności 
posiadanego sprzętu i zasadach jego wykorzystania 

5.2 Powiązanie jakości działalności 
naukowej, dydaktycznej 
i organizacyjnej z systemem 
motywacyjnym 
 

- Wypracowanie narzędzi stymulujących rozwój 
naukowy jednostek I pracowników 

- Doskonalenie systemu motywującego jednostki 
organizacyjne do aktywnego pozyskiwania środków  

- Doskonalenie systemu motywującego jednostki 
organizacyjne oraz pracowników do aktywnego 
pozyskiwania środków zewnętrznych 

5.3 Podniesienie jakości wsparcia 
obsługi działalności naukowej, 
wydawniczej i dydaktycznej 
 

- Wypracowanie procedur obsługi działalności 
naukowej (w tym funkcjonowania zespołów 
badawczych) i wydawniczej  

- Stała poprawa jakości obsługi studenta 

5.4 Polepszenie komunikacji z 
otoczeniem, studentami, 
doktorantami, pracownikami i 
administracją 

- Opracowanie i wdrożenie systemu informacyjnego 
obejmującego nowoczesne formy komunikacji 

 
 
Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
wymaga wdrożenia i prowadzenia metod zarządzania strategicznego. Polega ono na ciągłym 
monitorowaniu i ewaluacji jej założeń. Warunkiem skuteczności prowadzonego zarządzania 
jest opracowanie, uchwalenie i finansowanie zakładanych programów działalności. 
 
Strategia wskazując cele strategiczne określa perspektywiczne kierunki rozwoju Wydziału 
oraz wyznacza cele operacyjne i pomocnicze, które uwzględniają preferowane działania. 
Wskazane cele oraz ich hierarchia wynikają z aktualnej sytuacji Wydziału, jego zasobów i 
potencjałów rozwojowych. Niezbędnym elementem we wdrażaniu i realizacji misji Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług  jest sprawny system monitorowania i ewaluacji zadań  
określonych w Strategii. 
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W tym celu od marca 2012 roku na Wydziale funkcjonuje Wydziałowy System Jakości 
Kształcenia, składający się z następujących procedur: 
 
1.1. Opracowanie opisu efektów kształcenia dla kierunku 

1.2. Opracowanie opisów modułów dla kierunku (sylabusy) 

1.3. Analiza programu studiów (na kierunku) 

2.1. Analiza dostępności informacji o ofercie dydaktycznej uczelni i warunkach rekrutacji, 

formach promocji i ich skuteczności 

2.2. Analiza warunków i trybu rekrutacji z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 

3.1. Ocena organizacji procesu kształcenia 

3.2. Analiza tematów prac dyplomowych 

3.3. Komunikacja ze studentem w zakresie realizacji procesu kształcenia 

3.4. Ocena mobilności studentów oraz pracowników w skali krajowej i międzynarodowej 

3.5. Realizacja i monitorowanie praktyk 

4.1. Analiza wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji zespołu nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów 

4.2. Ocena infrastrukturalnych warunków studiowania 

4.3. Ocena prowadzenia badań naukowych 

4.4. Okresowa ocena kadry dydaktycznej 

4.5. Ankietowanie pracowników 

5.1. Analiza metod weryfikacji wiedzy studentów 

5.2. Analiza wystawianych ocen 

5.3. Dopasowanie procesu kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego 

5.4. Przegląd opinii absolwentów 

5.5. Ocena stopnia realizacji założonych efektów kształcenia oraz ocena realizacji procesu 

kształcenia 

 

W dalszej części dokumentu znajdują się treści poszczególnych procedur. 

W załączeniu załączniki do procedur oraz harmonogram realizacji procedur. 
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OBSZAR I. OPRACOWANIE, OKRESOWY PRZEGLĄD I DOSKONALENIE PROGRAMÓW 

KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 1.1 

Opracowanie opisu efektów kształcenia dla kierunku 

 

1. CEL PROCEDURY 

Opracowanie charakterystyki sylwetki absolwenta danego kierunku (specjalności), którego 

wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadają potrzebom rynku pracy. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

3.1. Przy powstawaniu nowego kierunku lub specjalności 

Działania Osoby / komórki realizujące 

Zgłoszenie uzasadnionej inicjatywy do Prodziekana 
ds. Kształcenia 

Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i 
Programów Kształcenia (w imieniu 
swoim lub innej osoby 
zainteresowanej) 

Zaopiniowanie inicjatywy i określenie dalszego 
postępowania 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i 
Programów Kształcenia 

Przygotowanie programu studiów dla kierunku lub 
specjalności wraz z propozycją nowych efektów 
kształcenia dla kierunku 

* studia I i II stopnia – Zespoły 
Kierunkowe ds. Jakości i Programów 
Kształcenia  
* studia III stopnia - osoba wskazana 
przez Kierownika Studiów 
* studia podyplomowe - Sekcja 
Kształcenia 

Zaopiniowanie przygotowanej dokumentacji  Wydziałowy Zespół ds. Jakości i 
Programów Kształcenia 

Podjęcie uchwały dotyczącej zasadności nowego 
programu kształcenia oraz planu studiów 

Rada Wydziału 

Podjęcie uchwały zatwierdzającej nowy program 
kształcenia oraz plan studiów 

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego 
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3.2. Przy modyfikacjach istniejącego programu kształcenia 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Zgłoszenie do Prodziekana ds. Kształcenia propozycji zmian w 
istniejącym programie studiów dla kierunku lub specjalności 
wraz z propozycją nowych efektów kształcenia dla kierunku 

Zespoły Kierunkowe ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia (w imieniu 
swoim lub innej osoby 
zainteresowanej) 

Zaopiniowanie propozycji zmian i określenie dalszego 
postępowania 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Podjęcie uchwały dotyczącej zasadności nowego programu 
kształcenia oraz planu studiów 

Rada Wydziału 

Podjęcie uchwały zatwierdzającej nowy program kształcenia 
oraz plan studiów 

Senat Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Tabela odniesień efektów kierunkowych do obszarowych (załącznik Z2_WSJK) oraz tabela 

pokrycia efektów obszarowych przez kierunkowe (załącznik Z3_WSJK), zgodnie z 

opracowaniem "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z KRK dla SW?". 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z2_WSJK Tabela odniesień efektów kierunkowych do obszarowych 

Załącznik Z3_WSJK Tabela pokrycia efektów obszarowych przez kierunkowe
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OBSZAR I. OPRACOWANIE, OKRESOWY PRZEGLĄD I DOSKONALENIE PROGRAMÓW 

KSZTAŁCENIA 

 

PROCEDURA NUMER 1.2 

Opracowanie opisów modułów dla kierunku (sylabusy) 

 

1. CEL PROCEDURY 

"Przełożenie" efektów kierunkowych na poszczególne moduły oraz zapewnienie informacji o 

danym module (przedmiocie) 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Przy powstawaniu nowego kierunku lub specjalności oraz modyfikacji już istniejących, a 

także przed rozpoczęciem roku akademickiego 

Działania Osoby / komórki realizujące 

Przesłanie do odpowiednich osób zestawienia 
wszystkich przedmiotów na Kierunku/Specjalności 
wraz z wymiarem godzin, formą zaliczenia oraz 
nazwą Katedry prowadzącej przedmiot 

Sekcja Kształcenia 

Wypełnienie formatek (zgodnych z załącznikiem 
Z5_WSJK) dla każdego przedmiotu w części 
przeznaczonej do wypełnienia przez Zespoły 

* Studia I i II stopnia - Zespoły 
Kierunkowe ds. Jakości i Programów 
Kształcenia 
* Studia III stopnia - osoba wskazana 
przez Kierownika Studiów 
* Studia podyplomowe – Kierownik 
Studiów Podyplomowych 

Przesłanie formatek do osób odpowiedzialnych za 
sporządzanie sylabusów w poszczególnych 
Katedrach w celu uzupełnienia w określonym 
terminie 

* Studia I i II stopnia - Zespoły 
Kierunkowe ds. Jakości i Programów 
Kształcenia  
* Studia III stopnia - osoba wskazana 
przez Kierownika Studiów 
* Studia podyplomowe – Kierownik 
Studiów Podyplomowych 
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Zestawienie wszystkich wypełnionych formatek w 
jeden dokument i przygotowanie matrycy efektów 
kształcenia dla poszczególnych modułów (zgodnie z 
załącznikiem Z4_WSJK). Przesłanie obu 
dokumentów do Sekcji Kształcenia 

* Studia I i II stopnia - Zespoły 
Kierunkowe ds. Jakości i Programów 
Kształcenia 
* Studia III stopnia - osoba wskazana 
przez Kierownika Studiów 
* Studia podyplomowe – Kierownik 
Studiów Podyplomowych 

Sprawdzenie opisów oraz matryc pod względem 
formalnym 

Sekcja Kształcenia 

Przesłanie opisów do odpowiednich komórek 
informatycznych na Wydziale oraz w Rektoracie, 
celem zamieszczenia na stronach internetowych 

Sekcja Kształcenia 

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Matryce efektów kształcenia dla poszczególnych modułów (według załącznika Z4_WSJK) oraz 

opisów modułów (według załączników Z5_WSJK) zgodnie z opracowaniem "Jak 

przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z KRK dla SW ?" 

oraz zarządzeniem nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011 

r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu 

przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z4_WSJK Matryca efektów kształcenia dla poszczególnych modułów 

Załącznik Z5_WSJK Opisy modułów 
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OBSZAR I. OPRACOWANIE, OKRESOWY PRZEGLĄD I DOSKONALENIE PROGRAMÓW 

KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 1.3 

Analiza programu studiów (na kierunku) 

 

1. CEL PROCEDURY 

Umożliwienie ciągłego doskonalenia programu studiów, a także ocena zgodności programu 

studiów z przepisami prawa 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Przy opracowywaniu nowych kierunków i specjalności, a także po każdym 

dostosowywaniu i modyfikacji programów kształcenia zgodnie z procedurami 1.1. - 1.2 

Działania Osoby / komórki realizujące 

Przygotowanie raportu z procedury i przekazanie go 
do Sekcji Kształcenia 

* Studia I i II stopnia - Zespoły 
Kierunkowe ds. Jakości i Programów 
Kształcenia 
* Studia III stopnia - osoba wskazana 
przez Kierownika Studiów 
* Studia podyplomowe - Sekcja 
Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji 
działań naprawczych, a także prezentacja wniosków 
z prac. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i 
Programów Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich 
realizacji 

Kolegium Dziekańskie / Prodziekan 
ds. Kształcenia 

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

* Studia I i II stopnia - Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia 
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* Studia III stopnia - osoba wskazana przez Kierownika Studiów 

* Studia podyplomowe - Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Charakterystyka kierunku wraz z analizą programu studiów (według załącznika Z1_WSJK), w 

skład której zawarte zostaną następujące informacje:  

* nazwa kierunku studiów, oferowane specjalności, poziom kształcenia,  

* profil kształcenia, forma studiów, tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, 

* przyporządkowanie do obszaru (ów),  

* wskazanie dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia, 

* moduły kształcenia (w siatce),  

* wskazanie związku kierunku (specjalności) z misją i strategią uczelni,  

* ogólne cele kształcenia oraz typowe miejsca przyszłej pracy, 

* różnice w stosunku do innych programów uczelni, 

* liczba semestrów i liczba godzin, 

* liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiedniego poziomu, 

* plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, z zaznaczeniem 

modułów podlegających wyborowi przez studenta (siatka),  

* łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,  

* łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia,  

* łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych,  
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* minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia 

oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów 

* minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z WF-u, 

* rozkład egzaminów na poszczególnych semestrach, 

* proporcje godzin między semestrami,  

* zakres wykorzystania e-learningu. 

Do charakterystyki dołączony powinien zostać plan studiów (według załącznika Z6_WSJK). 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z6_WSJK Plan studiów (siatka) 
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OBSZAR II. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA 
 

PROCEDURA NUMER 2.1 

Analiza form promocji i ich skuteczności, a także dostępności informacji o ofercie 

dydaktycznej i warunkach rekrutacji. 

 

1. CEL PROCEDURY 

Monitorowanie dostępności informacji o ofercie i warunkach rekrutacji, a także analiza 

doboru właściwych narzędzi promocji oferty i zainteresowanie nią. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przekazanie danych dotyczących form promocji Wydziału i ich 
skuteczności do Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i 
Programów Kształcenia 

Biuro Promocji i Informacji 

Analiza danych i sporządzenie raportu zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK i przekazanie raportu do Sekcji Kształcenia 

Zespoły Kierunkowe ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia  

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 
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4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z działań promocyjnych (zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK) obejmować powinien: 

- ocena dostępności informacji o ofercie dydaktycznej oraz warunkach rekrutacji; 

- informacje o obszarze objętym działaniami promocyjnymi; 

- opis wykorzystanych narzędzi promocji; 

- zakres przekazywanych informacji; 

- analizę skuteczności zastosowanych narzędzi promocji. 

Raport powinien być sporządzany raz w roku, po zakończonym naborze na studia. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR II. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA 
 

PROCEDURA NUMER 2.2 

Analiza warunków i trybu rekrutacji z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 

 

1. CEL PROCEDURY 

Usprawnienie procesu rekrutacji 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Analiza danych i sporządzenie raportu zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK i przekazanie raportu do Sekcji Kształcenia 

Dziekanat 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje  

Dziekanat 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia wraz z Prodziekanem ds. Studenckich 
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5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury (sporządzony zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK) zawierać powinien 

informacje i odpowiedzi na następujące pytania: 

* warunki rekrutacji 

* czy system jest przejrzysty i zrozumiały?  

* czy zapewnia równe szanse wszystkim kandydatom? 

* czy różnicuje warunki i tryb postępowania rekrut. w zależności od stopnia? 

* czy pozwala na ocenę wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów na danym 

kierunku (w tym dobór przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, limit 

liczby punktów, zróżnicowanie liczby punktów ze względu na poziom) 

* czy przewiduje egzamin wstępny, gdy wymaganej wiedzy i umiejętności nie można określić 

na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego przez kandydata lub kandydat 

posiada świadectwo dojrzałości z zagranicy?  

* jeśli przewidziany jest egzamin, czy umożliwi on ocenę wiedzy, predyspozycji oraz 

umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów na danym kierunku? 

Raport sporządzany powinien być raz w roku. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR III. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

PROCEDURA NUMER 3.1 

Ocena organizacji procesu kształcenia 

 

1. CEL PROCEDURY 

Procedura ma na celu ocenę procesu układania planu zajęć, jakości ułożonego planu oraz 

jego dostępności dla studentów. Ponadto służy monitorowaniu liczebności grup 

dziekańskich, a także komunikatywności i dostępności (odpowiednio przed) informacji 

dotyczących planu dla studentów. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przesłanie zestawień przedmiotów na najbliższy rok 
akademicki do wszystkich kierowników katedr z prośbą o 
uzupełnienie obsady i odesłanie zestawienia w wyznaczonym 
terminie 

Sekcja Kształcenia 

Przesłanie informacji do Profesorów o możliwości złożenia 
dezyderatu w wyznaczonym terminie 

Sekcja Kształcenia 

Ułożenie planu zajęć w oparciu o posiadane informacje Sekcja Kształcenia 

Przekazanie do Sekcji Kształcenia informacji o liczbie grup 
studenckich wraz z ich liczebnością, dla każdego kierunku oraz 
stopnia studiów 

Dziekanat 

Sporządzenie raportu z procedury (zgodnie ze wzorem 
Z1_WSJK) 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  
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4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport (zgodny z załącznikiem Z1_WSJK) zawierać powinien informacje o: 

- dostępności planów zajęć na stronie internetowej oraz w gablotach umieszczonych na 

korytarzu Wydziału wraz z wydrukiem tychże planów (zgodnie z załącznikiem Z1_3.1); 

- dostępności harmonogramu roku akademickiego wraz z terminem sesji egzaminacyjnych 

zamieszczony na wydziałowej stronie internetowej; 

- grupach studenckich wraz z ich liczebnością, w podziale na kierunki oraz stopnie; 

- rozkładzie liczby godzin w semestrach; 

- liczbie egzaminów i zaliczeń w sesji. 

Do raportu powinny zostać dołączone plany studiów zgodnie z załącznikiem Z7_WSJK. 

Raport powinien być sporządzany dwa razy w roku, na początku każdego semestru. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z7_WSJK Plany studiów (w wersji udostępnionej studentom i pracownikom) 
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OBSZAR III. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

PROCEDURA NUMER 3.2 

Analiza tematów prac dyplomowych 

 
1. CEL PROCEDURY 

Zgodność tematów prac dyplomowych z efektami kształcenia przewidzianymi dla danego 

kierunku 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I i II stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przekazanie informacji do wszystkich promotorów o 
obowiązku wprowadzenia tematów prac dyplomowych dla 
wszystkich seminariów, które rozpoczęły się w poprzednim 
roku akademickim 

Sekcja Kształcenia 

Przygotowanie zestawień wszystkich tematów prac 
dyplomowych wprowadzonych do systemu e-dziekanat w 
podziale na kierunki i poziomy studiów oraz przekazanie ich do 
Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia 

Sekcja Kształcenia 

Analiza tematów pod kątem ich zgodności z kierunkiem 
studiów 

Zespoły Kierunkowe ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Zaopiniowanie tematów i ustalenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia 
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4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury (zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK) sporządzany przez każdy z Zespołów 

Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia dotyczyć powinien tematów prac 

dyplomowych po pierwszym semestrze seminarium. Do każdego raportu dołączone powinny 

być wydruki tematów prac dyplomowych z systemu e-dziekanat, które podlegały analizie. 

Procedura przeprowadzana raz w roku, na początku roku akademickiego. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR III. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

PROCEDURA NUMER 3.3 

Komunikacja ze studentem w zakresie realizacji procesu kształcenia 

 

1. CEL PROCEDURY 

Zwiększenie dostępności pracowników oraz terminowości wpisów i załatwianych spraw. 

Zracjonalizowanie kontaktu z dziekanatami. Ponadto usprawnienie procesu rozwiązywania 

problemów dydaktycznych studentów i zapewnienie pełnej informacji dla studentów I, II i III 

stopnia.  

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych. Procedura uwzględnia pracowników 

naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

3.1.  Na początku każdego z semestrów 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przesłanie informacji do wszystkich pracowników naukowo-
dydaktycznych o konieczności przekazania terminów 
konsultacji 

Sekretariaty Katedr 

Przygotowanie zestawienia wszystkich konsultacji i przesłanie 
go do Sekcji Kształcenia 

Sekretariaty Katedr 

Przekazanie regulaminu studiów, regulaminu pomocy 
materialnej, a także informacje dotyczące wymagań 
egzaminacyjnych i zaliczeniowych do Administratora strony 
internetowej na Wydziale, w celu zamieszczenia ich na stronie 
wydziałowej 

Dziekanat 

Przekazanie informacji o miejscu zamieszczenia wszystkich 
regulaminów do Sekcji Kształcenia 

Dziekanat 

Sporządzenie raportu z procedury zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań Wydziałowy Zespół ds. 
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naprawczych Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

3.2.  Po każdorazowej zmianie regulaminów, a także po pojawieniu się nowych 

informacji 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przekazanie zmienionego regulaminu, a także innych istotnych 
informacji do Administratora strony internetowej na Wydziale, 
w celu zamieszczenia na stronie wydziałowej 

Dziekanat 

Przekazanie informacji o pojawieniu się nowych / zmienionych 
informacji oraz miejscu ich zamieszczenia do Sekcji Kształcenia 

Dziekanat 

Sporządzenie raportu z procedury zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury (według załącznika Z1_WSJK) zawierać powinien zestawienie wszystkich 

nauczycieli akademickich wraz z terminami konsultacji w ciągu tygodnia (dla wszystkich 

pracowników 1,5 godziny tygodniowo) oraz w weekendy lub w godzinach popołudniowych 

(w przypadku osób prowadzących zajęcia na studiach niestacjonarnych). 
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Ponadto raport zawierać powinien ocenę dostępności regulaminu studiów, regulaminu 

pomocy materialnej, a także informacji dotyczących wymagań egzaminacyjnych i 

zaliczeniowych. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR III. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

PROCEDURA NUMER 3.4 

Ocena mobilności studentów oraz pracowników w skali krajowej i międzynarodowej 

 
1. CEL PROCEDURY 

Zwiększenie liczby wyjazdów oraz przyjazdów studentów i pracowników w ramach programu 

Erasmus, a także studentów w ramach programu MOST. 

Ponadto zintensyfikowanie współpracy zagranicznej pracowników Wydziału. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także pracowników naukowo - dydaktycznych oraz administracyjnych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania Osoby / komórki realizujące 

Przekazanie do Sekcji Kształcenia informacji dotyczących 
ostatniego roku akademickiego odnośnie:  
- harmonogramu i przebiegu zapisów oraz kwalifikacji na 
wyjazdy w ramach programów Erasmus i MOST; 
- umów oraz liczby wyjazdów i przyjazdów w ramach 
programu Erasmus oraz MOST; 
- projektów międzynarodowych oraz konferencji i innych 
wyjazdów międzynarodowych. 

Wydziałowy Koordynator ds. 
wymiany studentów i 
doktorantów w skali krajowej i 
międzynarodowej 

Sporządzenie raportu z procedury na podstawie 
informacji przekazanych przez Wydziałowego 
Koordynatora ds. wymiany studentów i doktorantów w 
skali krajowej i międzynarodowej 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i 
Programów Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia 

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 
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Sekcja Kształcenia we współpracy z Wydziałowym Koordynatorem ds. wymiany 

studentów i doktorantów w skali krajowej i międzynarodowej 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury (zgodny z załącznikiem Z1_WSJK) zawierać powinien informacje o: 

- umowach podpisanych z innymi Uczelniami w ramach programu Erasmus, ze wskazaniem 

liczby dostępnych miejsc (informacje na przyszły rok akademicki); 

- umowach podpisanych z innymi Uczelniami w ramach programu MOST (informacje na 

przyszły rok akademicki); 

- liczbie wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programu Erasmus, ze wskazaniem 

liczby miejsc, kraju i uczelni partnerskiej (dotycząca aktualnego roku akademickiego); 

- liczbie wyjazdów i przyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus, ze wskazaniem 

liczby miejsc, kraju, instytucji partnerskiej (dotycząca aktualnego roku akademickiego); 

- liczbie wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programu MOST, ze wskazaniem liczby 

miejsc, kraju i instytucji partnerskiej (dotycząca aktualnego roku akademickiego) 

- charakterystyce i liczbie projektów międzynarodowych, w których uczestniczą pracownicy 

Wydziału 

- tematyce i obszarach konferencji (i innych wyjazdów międzynarodowych), w których 

uczestniczą pracownicy Wydziału. 

Ponadto raport powinien zawierać ocenę procesu zapisów oraz kwalifikacji na wyjazdy w 

ramach programów Erasmus oraz MOST. 

Raport powinien być sporządzany raz w roku. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR III. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

PROCEDURA NUMER 3.5 

Realizacja i monitorowanie praktyk 

 
1. CEL PROCEDURY 

Poszerzenie oferty praktyk, a także lepsze wykorzystanie już funkcjonującego systemu 

praktyk. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przekazanie informacji wymienionych w punkcie 5 do Sekcji 
Kształcenia 

Dziekanat 

Sporządzenie raportu z procedury zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Studenckich 
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5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury (zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK) zawierać powinien: 

- wykaz firm, w których studenci odbyli praktyki, w podziale na kierunki studiów (z 

zaznaczeniem firm, do których studentów wysłała uczelnia); 

- liczbę studentów odbywających praktyki na poszczególnych kierunkach 

- wykaz studentów zwolnionych z praktyk, z uzasadnieniem; 

- informacja czy na stronie internetowej Wydziału zamieszczane są aktualne informacje o: 

  a) możliwości odbycia praktyk; 

  b) zakresie praktyk dla konkretnego kierunku studiów; 

  c) opiekunach praktyk; 

  d) sposobie rozliczenia praktyk; 

  e) możliwości zwolnienia z praktyk; 

  a także niezbędne dokumenty oraz formularze. 

Raport sporządzany raz w roku. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR IV. OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 4.1 

Analiza wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji zespołu nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów 
 

1. CEL PROCEDURY 

Ocena spełniania wymogów formalnych oraz merytorycznych minimum kadrowego 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I i II stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych. Procedura dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 

Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przygotowanie zestawienia tabelarycznego ukazującego 
przypisanie pracowników naukowo-dydaktycznych do 
minimum kadrowego na rozpoczynający się rok akademicki, z 
podziałem na kierunki oraz stopnie studiów (zgodnie z 
załącznikiem Z8_WSJK) 

Sekcja Kształcenia 

Przekazanie zestawień do Sekcji Obsługi Naukowo-
Administracyjnej Katedr 

Sekcja Kształcenia 

Przygotowanie raportu z procedury zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK i przekazanie go do Sekcji Kształcenia 

Sekcja Obsługi Naukowo-
Administracyjnej 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Obsługi Naukowo-Administracyjnej Katedr 
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4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury (zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK) zawierać powinien dwa wykazy: 

1. osób przypisanych do minimum kadrowego na kierunku oraz osób prowadzących zajęcia 

na kierunku, wraz z podaniem dla każdej z osób jej publikacji z ostatnich 5 lat oraz dyscypliny 

naukowej; 

2. osób przypisanych do minimum kadrowego wraz z informacją o przypisaniu na innych 

kierunkach na Wydziale oraz o przypisaniach na innych Uczelniach Wyższych. 

Procedura przeprowadzana jest raz w roku (do końca listopada). 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu dla procedury 

Załącznik Z8_WSJK Minimum kadrowe dla kierunku 
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OBSZAR IV. OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 4.2 

Ocena infrastrukturalnych warunków studiowania 

 

1. CEL PROCEDURY 

Doskonalenie infrastrukturalnych warunków studiowania/prowadzenia zajęć 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do budynku Wydziału Zarządzania i 

Ekonomiki Usług oraz innych lokalizacji, w których prowadzone są zajęcia dla studentów 

Wydziału. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

3.1.  Raport dotyczący pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się na Wydziale 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, a także poza nim 

Działania Osoby / komórki realizujące 

Przekazanie Sekcji Gospodarczej informacji, jakie 
pomieszczenia poza Wydziałem będą wykorzystywane w 
nadchodzącym semestrze 

Sekcja Kształcenia 

Skontaktowanie się z kierownikami wskazanych obiektów, 
celem pozyskania informacji niezbędnych do raportu 
(zgodnie z załącznikiem Z9_WSJK) 

Sekcja Gospodarcza  

Przygotowanie raportu dotyczącego pomieszczeń 
znajdujących się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, a także poza nim, zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK, a 
następnie przekazanie go Sekcji Kształcenia 

Sekcja Gospodarcza 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  
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3.2.  Raport dotyczący wyposażenia dostępnego do wypożyczania przez pracowników 

naukowych 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przygotowanie raportu dotyczącego wyposażenia dostępnego 
do wypożyczania przez pracowników naukowych Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK, a następnie przekazanie go do Sekcji Kształcenia 

Sekcja Gospodarcza 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

3.3. Raport dotyczący biblioteki 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przygotowanie raportu dotyczącego czytelni oraz wypożyczalni 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, zgodnie z 
załącznikiem Z1_WSJK, a następnie przekazanie go do Sekcji 
Kształcenia 

Kierownik biblioteki 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

* Sekcja Gospodarcza 

* Kierownik biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Dziekan 
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5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport dotyczący pomieszczeń dydaktycznych dostępnych na Wydziale, a także poza nim, 

powinien uwzględniać opis liczby miejsc oraz wyposażenie, w tym dostępność programów do 

dydaktyki.  

Raport dotyczący biblioteki powinien uwzględniać zestawienie posiadanych zasobów 

bibliotecznych na Wydziale oraz wszystkich stanowisk (w tym komputerowych) w czytelni, 

będących do dyspozycji studentów, wraz z harmonogramem pracy czytelni oraz 

wypożyczalni. Ponadto w raporcie powinna zostać przeprowadzona ocena dostępności w 

bibliotece wydziałowej pozycji literaturowych z sylabusów. 

Raporty sporządzane są dwa razy w roku (na początku sierpnia oraz grudnia). 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z9_WSJK Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
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OBSZAR IV. OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 4.3 

Ocena prowadzenia badań naukowych 

 

1. CEL PROCEDURY 

Ocena prowadzonych badań naukowy umożliwi podjęcie działań mających na celu 

zwiększenie siły naukowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do pracowników naukowo-dydaktycznych 

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przygotowanie raportu z procedury, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK, i przekazanie go do Sekcji Kształcenia 

Sekcja Obsługi Naukowo-
Administracyjnej Katedr 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Obsługi Naukowo-Administracyjnej Katedr 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Nauki 
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5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport dotyczący ostatniego roku, zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK, zawierać powinien 

następujące informacje: 

- skład zespołów badawczych; 

- realizowane tematy badawcze oraz opis efektów tych badań; 

- wykaz opublikowanych prac będących wynikiem działalności naukowej jednostki w danym 

okresie, wraz z podaniem ich autorów oraz miejsca publikacji. W wykazie powinny zostać 

wyraźnie wskazane pozycje opublikowane w recenzowanych wydawnictwach naukowych. 

Należy także wyodrębnić prace, które ich autorzy afiliowali przy uczelni oceniającej lub 

występującej z wnioskiem. 

Procedura przeprowadzana jest raz w roku (najlepiej do końca kwietnia). 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR IV. OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 4.4 

Okresowa ocena kadry dydaktycznej 

 

1. CEL PROCEDURY 

Doskonalenie realizacji procesu kształcenia, a także ocena jakości prowadzonych zajęć. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych, a także do pracowników naukowo-

dydaktycznych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przeprowadzenie hospitacji wśród swoich pracowników w 
trakcie trwania roku akademickiego i wypełnienie w ich trakcie 
karty hospitacji, zgodnie z załącznikiem Z10_WSJK 

Kierownicy Katedr 

Przekazanie przed zakończeniem każdego z semestrów 
wszystkich kart hospitacji wypełnionych w jego trakcie do 
Sekcji Kształcenia 

Kierownicy Katedr 

Przygotowanie zestawienia konferencji, szkoleń itp., w których 
brali udział lub organizowali pracownicy Katedry, a następnie 
przekazanie go do Sekcji Kształcenia 

Pracownicy naukowo-
dydaktycznie wskazani 
przez Kierowników Katedr 

Przygotowanie zestawienia odwołanych zajęć dydaktycznych z 
terminami ich odrobienia 

Sekcja Kształcenia 

Przygotowanie formularzu ankiety i przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród studentów studiów stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych. 

Sekcja Kształcenia wraz z 
Sekcją Informatyki 

Przygotowanie raportu zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK, na 
podstawie zebranych informacji 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  
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4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport, sporządzany zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK, powinien zawierać: 

- karty hospitacji, przygotowane według załącznika Z10_WSJK, przekazane przez 

Kierowników Katedr do Sekcji Kształcenia dla wszystkich swoich pracowników, wypełnione 

na zajęciach dydaktycznych w minionym semestrze; 

- wykazy szkoleń/konferencji/inne, na których byli, lub które organizowali pracownicy 

Katedry; 

- zestawienie odwołanych zajęć dydaktycznych, z terminami ich odrobienia (Decyzja 

Dziekana w sprawie odrabiania zajęć).; 

- analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów, w formie tabel oraz 

wykresów, wraz z komentarzem; 

- zestawienie sugestii samorządu studenckiego i doktorantów; 

- zestawienie głównych wątków poruszanych na forum wydziałowym. 

Raport przygotowywany jest po zakończeniu każdego roku akademickiego. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z10_WSJK Karta hospitacji 
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OBSZAR IV. OCENA WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 4.5 

Ankietowanie pracowników 

 

1. CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest doskonalenie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz 

ulepszanie oferty kształcenia i infrastruktury Wydziału. Ponadto ma ona na celu określenie 

potrzeb oraz oczekiwań w zakresie szkoleń, warunków pracy i prowadzenia zajęć. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do pracowników naukowo-dydaktycznych 

Wydziału. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przesłanie ankiety, zgodnej z załącznikiem Z11_WSJK, do 
każdego pracownika naukowo-dydaktycznego, z prośbą o 
wypełnienie w określonym terminie i odesłanie do Sekcji 
Kształcenia 

Sekcja Kształcenia  

Zebranie wyników otrzymanych ankiet i przygotowanie na ich 
podstawie raportu z procedury, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 
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4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport zawierać powinien analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników w 

formie tabel oraz wykresów, wraz z komentarzem.  

Raport sporządzany powinien być raz w roku. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z11_WSJK Wzór ankiety dla pracowników 
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OBSZAR V. WERYFIKACJA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 5.1 

Analiza metod weryfikacji wiedzy studentów 

 

1. CEL PROCEDURY 

Bieżące monitorowanie poziomu osiągnięć studentów poprzez przegląd prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych. Ponadto monitorowanie procesu dyplomowania oraz zasad egzaminu 

dyplomowego, a także weryfikacja efektów kształcenia w toku studiów i w procesie 

dyplomowania. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przechowywanie wszystkich prac zaliczeniowych oraz 
egzaminacyjnych przez okres jednego roku od ich 
przeprowadzenia 

Pracownicy naukowo-
dydaktyczni 

Skontaktowanie się z wybranymi osobami, w celu przejrzenia 
prac zaliczeniowych i/lub egzaminacyjnych z ostatniego roku 

Sekcja Kształcenia 

Sporządzenie raportu z procedury, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK oraz opisem w punkcie 5 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 
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4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Przygotowany raport, zgodnie z załącznikiem  Z1_WSJK, zawierać powinien:  

* analizę prac zaliczeniowych oraz egzaminacyjnych pracowników naukowo-dydaktycznych, z 

ostatniego roku (w przypadku egzaminów ustnych - dostępne ogólne kryteria oceny 

studentów). 

* informację o stosowanych metodach weryfikacji wiedzy i umiejętności w oparciu o 

adekwatność doboru form zaliczeń i egzaminów oraz metody zaliczeń i egzaminów 

* informację czy pytania ogólne oraz specjalnościowe, umożliwiające weryfikację efektów 

kształcenia, umieszczone są na stronie internetowej Wydziału, w podziale na kierunki oraz 

stopnie; 

* czy weryfikowane efekty zgodne są z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, sylwetką absolwenta 

oraz z sylabusami poszczególnych przedmiotów; 

* informację, czy zalecenia pisania prac dyplomowych, a także zasady przeprowadzania oraz 

oceny egzaminu dyplomowego znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce "Obrony 

prac", w dziale "Dla Studenta". 

Raport powinien zostać sporządzony dwa razy w roku, w obu semestrach. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z12_WSJK Tabele metod sprawdzania efektów kierunkowych 
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OBSZAR V. WERYFIKACJA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 5.2 

Analiza wystawianych ocen 

 

1. CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest monitorowanie zróżnicowania struktury wystawianych ocen 

semestralnych, średnich ze studiów, ocen z egzaminu dyplomowego oraz z prac 

dyplomowych. Ponadto procedura umożliwia monitorowanie poziomu osiągnięć grup 

studenckich oraz weryfikację efektów kształcenia. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Sporządzenie analizy ocen z zaliczeń oraz z egzaminów na 
podstawie wydruków z systemu Prodziekan 

Sekcja Kształcenia 

Przekazanie do Sekcji Kształcenia zestawienia studentów z ich 
średnią ocen ze studiów 

Dziekanat 

Przekazanie do Sekcji Kształcenia, po zakończonym roku 
akademickim, wykazu ocen z prac dyplomowych oraz z 
egzaminów dyplomowych 

Dziekanat 

Sporządzenie raportu z procedury, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  
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4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport z procedury, sporządzony zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK, zawierać powinien 

analizę:  

- zestawienia wszystkich ocen zaliczeniowych oraz z egzaminów z systemu Prodziekan; 

- średnich ocen ze studiów;  

- ocen z prac dyplomowych; 

- ocen z egzaminu dyplomowego. 

Wyniki analiz zaprezentowane powinny być w formie tabel oraz wykresów, w podziale na 

kierunki i poziomy studiów. 

Raport sporządzany powinien być dwa razy w roku, po każdym zakończonym semestrze. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR V. WERYFIKACJA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 5.3 

Dopasowanie procesu kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

1. CEL PROCEDURY 

Weryfikacja przydatności formułowanych efektów kształcenia, na których oparte są 

programy kształcenia. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do absolwentów studiów I, II i III stopnia, 

stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Zwrócenie się do Akademickiego Biura Karier o informacje 
dotyczące wyników monitorowania karier zawodowych 
absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz 
opinii pracodawców dotyczących kierunków studiów 
prowadzonych na Wydziale 

Sekcja Kształcenia 

Przesłanie informacji zgodnie z zapytaniem Sekcji Kształcenia Akademickie Biuro Karier 

Sporządzenie raportu z procedury, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 
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4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Zaprezentowanie informacji, zgodnie z załącznikiem Z1_WSJK,  o: 

- wynikach monitorowania karier zawodowych absolwentów Wydziału z podziałem na 

kierunki i stopnie studiów; 

- opiniach pracodawców dotyczących kierunków studiów prowadzonych na Wydziale (w tym 

informacja o współpracy z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego, prowadzącymi 

działalność w zakresie zbieżnym z danymi kierunkami studiów). 

Raport sporządzany powinien być raz w roku akademickim. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 
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OBSZAR V. WERYFIKACJA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 5.4 

Przegląd opinii absolwentów 

 

1. CEL PROCEDURY 

Doskonalenie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, a także analiza przygotowania do 

pracy i zawodu. Ponadto lepsze dostosowanie programu kształcenia oraz ukształtowanie 

oferty (głównie w zakresie specjalności). 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do absolwentów studiów I, II i III stopnia, 

stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Przekazanie pod koniec roku akademickiego do Dziekanatu 
wzoru ankiety (załącznik Z13_WSJK) 

Sekcja Kształcenia 

Przeprowadzenie ankiety wśród absolwentów Wydziału 
podczas odbioru dokumentów lub egzaminów dyplomowych 

Dziekanat 

Przekazanie wypełnionych ankiet do Sekcji Kształcenia Dziekanat 

Sporządzenie raportu z procedury, zgodnie z załącznikiem 
Z1_WSJK oraz punktem 5 procedury 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 
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4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 

 

5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Przygotowany raport (według załącznika Z1_WSJK) zawierać powinien: 

- analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów (załącznik Z13_WSJK), w 

formie tabel oraz wykresów, wraz z komentarzem; 

- analizę aktywności absolwentów na Facebooku i stronie Wydziału (zwłaszcza działu dla 

absolwentów); 

- aktywność absolwentów w uroczystościach Wydziału; 

- analizę skuteczności działania karty absolwenta; 

- analizę działalności Rady Absolwentów. 

Raport sporządzany powinien być raz w roku. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z1_WSJK Wzór raportu z procedury 

Załącznik Z13_WSJK Ankieta opinii absolwentów 
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OBSZAR V. WERYFIKACJA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

PROCEDURA NUMER 5.5 

Ocena stopnia realizacji założonych efektów kształcenia oraz ocena realizacji procesu 

kształcenia 

 

1. CEL PROCEDURY 

Ocena realizacji koncepcji kształcenia i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy 

 

2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura przygotowywana jest w odniesieniu do studiów I, II i III stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

Działania 
Osoby / komórki 

realizujące 

Sporządzenie raportu z procedury na podstawie raportów z 
procedur od 1.1 do 5.4 

Sekcja Kształcenia 

Zaopiniowanie raportu i określenie propozycji działań 
naprawczych 

Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości i Programów 
Kształcenia 

Określenie zaleceń i wydanie dyspozycji do ich realizacji Kolegium Dziekańskie / 
Prodziekan ds. Kształcenia  

Zaprezentowanie wniosków na Radzie Wydziału Prodziekan ds. Kształcenia 

Przekazanie raportu do Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. 
Jakości i Programów Kształcenia 

Sekcja Kształcenia 

 

4. OSOBY REALIZUJĄCE 

4.1 Przygotowuje 

Sekcja Kształcenia 

4.2 Sprawdza i opiniuje 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia 

4.3 Zatwierdza 

Prodziekan ds. Kształcenia 
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5. ELEMENTY RAPORTU Z PROCEDURY 

Raport przygotowany zgodnie z załącznikiem Z14_WSJK, zawierać powinien zbiorcze 

informacje dla Rady Wydziału oraz Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i 

Programów Kształcenia dotyczące funkcjonowania Wydziałowego Systemu Jakości 

Kształcenia sporządzone na podstawie raportów z procedur od procedury 1.1 do 5.4. 

Raport sporządzany raz w roku, po sporządzeniu wszystkich raportów cząstkowych 

Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Z14_WSJK Wydziałowy System Jakości Kształcenia - sprawozdanie za r.a. /…/ 

 


