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Wprowadzenie 

 

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i 

monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych 

prowadzonych przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

System wpisuje się w misję i politykę dydaktyczną oraz politykę kształtowania jakości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Nadrzędnym celem Systemu jest stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia 

poprzez określenie zasad odnoszących się do: 

- tworzenia, monitoringu oraz weryfikacji programów kształcenia na studiach I i II stopnia 

oraz studiach podyplomowych, 

- oceny studentów oraz uczestników studiów podyplomowych, 

- organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

- doboru kadry akademickiej oraz oceny jej dokonań dydaktycznych. 

Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, 

monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Za 

funkcjonowanie Systemu odpowiada Dziekan 
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1. Instytucjonalna struktura systemu 

 

Rada Wydziału 

Funkcjonowanie Systemu na szczeblu wydziału nadzoruje Rada Wydziału, spełniająca 

kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji polityki dydaktycznej oraz polityki jakości. W 

obszarze polityki jakości Rada Wydziału realizuje następujące zadania: 

- powołanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK), 

- opiniowanie efektów kształcenia, 

- zatwierdzanie programów kształcenia, 

- uruchamianie specjalności, 

- określenie zasad monitorowania procesu dydaktycznego na wydziale i nadzór na tym 

procesem. 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) 

WKJK jest organem  opiniodawczym i doradczym Dziekana i Rady Wydziału, 

monitorującym jakość kształcenia na wydziale. Jej skład jest ustalany przez Radę Wydziału 

na wniosek Dziekana. Do zadań WKJK należy w szczególności: 

 - opiniowanie projektów tworzenia nowych kierunków, 

 - opiniowanie efektów kształcenia dla kierunków, 

 - opiniowanie projektów powołania specjalności,  

 - opiniowanie zmian w programach kształcenia, 

 - ocena przebiegu procesu dydaktycznego, w tym realizacji efektów kształcenia.  

 

Kurator kierunku 

 Kuratora kierunku powołuje Dziekan. Do zadań kuratora kierunku należy 

zwłaszcza: 

 - bieżąca ocena procesu dydaktycznego, 

 - dbanie o kompletność dokumentacji związanej z programem kształcenia, 

 - proponowanie działań doskonalących program kształcenia. 

 

Rada Programowa kierunku 

W skład Rady Programowej kierunku wchodzą interesariusze zewnętrzni – 

przedstawiciele biznesu, administracji oraz innych instytucji. Rada programowa, kierowana 

przez Dziekana, pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego, uczestnicząc w określaniu i 
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weryfikacji zakładanych efektów kształcenia dla kierunku lub grupy kierunków, dla których 

została powołana. 

 

W realizacji zadań związanych z Wydziałowym Systemem Jakości Kształcenia 

uczestniczą również podmioty ogólnouczelniane, w tym: Senat UE Katowice, Senacka 

Komisja Programów Nauczania i Dydaktyki, Pełnomocnik Rektora do Spraw Jakości 

Kształcenia, Zespół ds. Jakości Kształcenia. Ich kompetencje i zadania określa Statut 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 

Kształcenia obowiązujący w UE w Katowicach. 
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2. Tworzenie oferty programowej 

Procedura określa zasady zapewnienia jakości kształcenia w zakresie tworzenia oferty 

programowej. 

 

Wydział stosuje następujące zasady w zakresie tworzenia oferty programowej na studiach I i 

II stopnia:  

• oferta kierunków i specjalności kształcenia jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb 

zgłaszanych przez rynek edukacyjny, oznacza to konieczność stałej modyfikacji ofert 

kierunków, w tym aktywność w tworzeniu unikatowej oferty edukacyjnej również w 

zakresie przedmiotów prowadzonych w językach obcych; aktualizacja odbywa się 

przy udziale Rad Programowych powołanych przy poszczególnych kierunkach 

studiach oraz Kuratora kierunku, 

• zgodnie z Polityką Dydaktyczną Uczelni zapewnia się odpowiednie zróżnicowanie 

oferty specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów, 

• na wniosek Dziekana wydziału, UKJK może prowadzić ewaluację nowego kierunku  

lub nowej specjalności oferowanej w ramach kierunku prowadzonego przez wydział. 

 

 Procedura tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów I i II stopnia obejmuje 

następujące etapy: 

a) w przypadku powołania nowego kierunku: inicjatywa (Katedra, grupa Katedr, władze 

dziekańskie) ==> Kolegium Dziekańskie ==> Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia ==> Rada Wydziału ==> Senat 

b) w przypadku powołania nowej specjalności: inicjatywa (Katedra, grupa Katedr, 

władze dziekańskie, Kurator kierunku) ==> Kolegium Dziekańskie ==> Wydziałowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia ==> Rada Wydziału 

c) w przypadku zmian związanych z doskonaleniem programu studiów wymagających 

korekty Efektów Kształcenia: inicjatywa (władze dziekańskie, Kurator kierunku) ==> 

Kolegium Dziekańskie ==> Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ==> Rada 

Wydziału ==> Senat 

d) w przypadku zmian nazw wykładanych przedmiotów niewymagających korekty 

Efektów Kształcenia: inicjatywa (władze dziekańskie, Kurator kierunku) ==> 

Kolegium Dziekańskie ==> Rada Wydziału 

Władze Wydziału są zobowiązane do koordynowania działań związanych z 

aktualizacją oferty dydaktycznej w zakresie proponowanych kierunków i specjalności biorąc 
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pod uwagę zainteresowanie ze strony studentów i kandydatów na studia dotychczasową ofertą 

programową. 

Tworzenie i doskonalenie oferty programowej dla studiów podyplomowych odbywa 

się zgodnie z zasadami ogólnouczelnianymi. 

 

Akty prawne związane z procedurą 

• Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

• Polityka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

• Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. Rekrutacja kandydatów na studia 

 

Procedura określa zasady zapewnienia jakości kształcenia w zakresie procesu 

rekrutacji kandydatów na studia. 

 

Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia: 

• odbywa się na podstawie podejmowanych przez Senat uchwał w sprawie warunków i 

trybu rekrutacji na studia, 

• zasady rekrutacji publikowane są na stronie internetowej oraz w informatorze dla 

kandydatów, 

• postępowanie rekrutacyjne prowadzą właściwe komisje rekrutacyjne, których 

zadaniem jest dbałość o przejrzystość procesu rekrutacji oraz o nabór najlepszych 

kandydatów (Rektor powołuje corocznie Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i 

zatwierdza skład zaproponowanych przez Dziekanów Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych), 

• warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki i rodzaje studiów I i II stopnia 

ustala Senat Uczelni, 

• kandydaci muszą spełniać warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym  

oraz w procedurze rekrutacyjnej, 

• proces rekrutacji wspomagany jest przez Internetowy System Rekrutacyjny, 

• rekrutacja na studia drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe może 

opierać się na rozmowach kwalifikacyjnych i testach kompetencji (egzaminach), a 

kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innych kierunkach niż 

pokrewne z kierunkami, na których chcą kontynuować studia, zobowiązani są do 

uzupełnienia wiedzy w zakresie określonym odrębnymi ustaleniami. 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów 

Podyplomowych oraz Kartą Opisu Kierunku Studiów Podyplomowych 

 

Władze Wydziału podejmują działania zapewniające kompletność, dostępność i aktualność 

informacji o ofercie dydaktycznej oraz o jakości kształcenia. W tym zakresie aktualizują 

informacje udostępniane kandydatom na stronach internetowych Uczelni oraz w materiałach 
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informacyjnych i promocyjnych. Jednocześnie koordynują działania w zakresie promocji 

oferty edukacyjnej wśród potencjalnych kandydatów. 

Władze Wydziału podejmują działania w zakresie analizy oferty programowej  

w nawiązaniu do osiąganych wyników rekrutacji w ramach poszczególnych kierunków 

studiów.  

Akty prawne związane z procedurą 

• Uchwały Senatu związane z postępowaniem rekrutacyjnym  

• Polityka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

• Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
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4. Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych 

 

Procedura określa zasady zapewnienia jakości kształcenia w zakresie procesu organizacji i 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

Przygotowanie procesu dydaktycznego: 

• prowadzone są studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia drugiego 

stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe; 

• program kształcenia na kierunku studiów zawiera efekty kształcenia i program 

studiów; 

• obowiązuje elastyczny system studiowania umożliwiający studentom tak zwaną 

mobilność poziomą (pozwalającą na odbywanie części studiów poza macierzystą 

uczelnią) i pionową (umożliwiającą podjęcie studiów drugiego stopnia na innym 

kierunku niż kierunek, na którym ukończone zostały studia pierwszego stopnia);  

• zasady organizacji procesu dydaktycznego określa Senat w Polityce Dydaktycznej 

oraz corocznych uchwałach dotyczących wysokości pensum dydaktycznego; 

• szczegółowe programy zajęć na studiach wszystkich stopni oraz studiach 

podyplomowych przyjmuje Rady Wydziału, a za przygotowywanie planów zajęć, jak i 

rozliczanie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia odpowiedzialny jest Zespół 

ds. Planowania Dydaktyki i Controllingu;  

• szczegółowa organizacja roku akademickiego jest ogłoszona przez Dziekana na 

stronie internetowej Uniwersytetu nie później niż na dwa miesiące przed 

rozpoczęciem roku akademickiego; 

• Plan studiów i program kształcenia dla studiów I i II stopnia jest zamieszczany na 

stronie internetowej Uniwersytetu nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem 

kształcenia; 

• plany zajęć dostępne są dla studentów i prowadzących zajęcia na stronie internetowej, 

integralną częścią planu zajęć są Karty opisu przedmiotu przygotowywane zgodnie z 

obowiązującymi w Uczelni standardami.  

 

Proces dydaktyczny na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych odbywa się 

zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Studiów, Regulaminie Studiów 

Podyplomowych, zarządzeniach oraz pismach okólnych Rektora. Ramowy kalendarz roku 
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akademickiego jest ustalany przez Rektora, zaś szczegółową organizację zajęć na wydziale 

określa Dziekan. Okresem rozliczeniowym dla studentów studiów I i II stopnia jest semestr. 

Zaliczanie przez studentów kolejnych semestrów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie Studiów przy zastosowaniu systemu akumulacji punktów kredytowych ECTS.  

Punkty ECTS przyznane poszczególnym przedmiotom wynikają z nakładem pracy 

studenta potrzebnym do zaliczenia przedmiotu i osiągnięciem zaplanowanych efektów 

kształcenia. Nakład pracy weryfikowany jest w ramach badań ankietowych 

przeprowadzanych przez Zespół ds. Jakości Kształcenia.   

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia przebiega zgodnie z planem 

zajęć dla poszczególnych lat studiów i grup studenckich.  

Zgodnie z Regulaminem Studiów do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania 

egzaminów są uprawnieni nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, a także upoważnieni przez Radę Wydziału nauczyciele 

akademiccy posiadający stopień naukowy doktora. Wybrane zajęcia w ramach przedmiotu 

może prowadzić osoba posiadająca doświadczenie praktyczne w obszarze danego kierunku 

studiów, nieposiadająca stopnia naukowego doktora pod warunkiem uzyskania zgody Rady 

Wydziału. 

Pracownicy zobowiązani są do prowadzenia zajęć zgodnie z przyjętym planem zajęć 

stosując metody nauczania, zlecając studentom odpowiednie metody studiowania oraz 

realizując program zajęć zgodnie z zapisami zawartymi w Karcie opisu przedmiotu. 

Jednocześnie pracownicy wprowadzają zmiany w Kartach opisu przedmiotów biorąc pod 

uwagę konieczność aktualizacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego.  

Ocena sposobu prowadzenia zajęć jest prowadzona przez system ankietowania studentów 

prowadzony przez Zespół ds. Jakości Kształcenia. Zgodnie z zapisami Wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie uczelni celem ankiety jest ocena 

sposobu prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, a zwłaszcza: 

- ustalenie ewentualnych słabości występujących w procesie dydaktycznym, 

- zebranie propozycji i wniosków studentów pod kątem udoskonalenia przebiegu 

zajęć i przekazywanych treści merytorycznych, 

- weryfikacja nakładu pracy związanego z realizacją efektów kształcenia 

przydzielonych przedmiotów. 

Ocena strony merytorycznej zajęć powinna opierać się na następujących kryteriach: 

- przedstawienie przez prowadzącego celu, programu, efektów kształcenia 

realizowanych w ramach przedmiotu oraz metod pracy ze studentem,  
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- przedstawienie przez prowadzącego wymagań stawianych studentom, 

- jasność, komunikatywność i atrakcyjność przekazywanej wiedzy, 

- stopień przygotowania nauczyciela do zajęć, 

- stopień wspomagania zajęć przykładami praktycznymi,  

- realizowanie treści przedmiotu zgodnie z sylabusem, 

- udostępnianie i wskazywanie użytecznych materiałów dydaktycznych. 

W ocenie formalnej strony zajęć brane są pod uwagę takie kryteria, jak: 

- dyscyplina odbywania zajęć, 

- regularność odbywania zajęć (zgodnie z harmonogramem), 

- życzliwość osoby prowadzącej zajęcia, 

- dostępność prowadzącego zajęcia dla studentów w czasie dyżurów i konsultacji. 

Wyniki badań otrzymują: prorektor właściwy ds. studenckich, dziekani, kierownicy katedr 

oraz pozostałych jednostek prowadzących zajęcia ze studentami, kierownicy dziekanatów 

oraz jednostek prowadzących studia doktoranckie i podyplomowe (w zakresie oceny 

administracyjnej) oraz oceniani nauczyciele akademiccy. Badania służą również 

wspomaganiu oceny okresowej pracowników. Na wniosek Kuratora kierunku Dziekan może 

wskazać propozycje modyfikacji treści ankiety zgodnie ze specyfiką prowadzonych zajęć. 

Dodatkowym elementem w ocenie prowadzonych zajęć są hospitacje zajęć, które  

mają formę wizytacji zajęć przeprowadzanych przez kierownika katedry lub pozostałych 

jednostek organizujących proces dydaktyczny, bądź przez samodzielnego pracownika nauki 

w odniesieniu do zajęć odbywających się pod jego nadzorem (w szczególności dotyczy to 

doktorantów). Celem hospitacji jest ocena zajęć pod względem merytorycznym oraz 

wykorzystania materiałów i środków dydaktycznych. Każda wizytacja na zajęciach 

odnotowana zostaje w arkuszu hospitacji. Wszystkie arkusze hospitacji są przechowywane w 

sekretariacie katedry lub w równorzędnej jednostce dydaktycznej. 

 

Akty prawne związane z procedurą 

• Uchwały Senatu związane z pensum dydaktycznym w Katowicach  

• Polityka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

• Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

• Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach  
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5. Zaliczanie przedmiotu oraz semestru studiów 

 

Procedura określa zasady zapewnienia jakości kształcenia w zakresie procesu 

zaliczania przedmiotu oraz semestru studiów. 

 

W dokumencie stanowiącym politykę dydaktyczną Uczelni wprowadzono następujące 

zasady oceniania: 

- metody oceniania stosowane w I terminie egzaminu muszą być identyczne również w 

drugim terminie, 

- nie stosuje się więcej niż trzech metod oceny dla jednego przedmiotu; 

- zaleca się zwiększenie udziału indywidualnych raportów pisemnych przy ocenianiu 

(ograniczenie testów), 

- dla przedmiotów obowiązkowych wprowadza się zasadę ujednolicania (standaryzacji) 

egzaminu w ramach przedmiotu. 

Zgodnie z Regulaminem Studiów o zakresie zajęć obowiązkowych decyduje Rada 

Wydziału uchwalając program studiów. 

Zgodnie z Regulaminem Studiów zajęcia dydaktyczne są zaliczane według ocen i punktów 

ECTS. W Uczelni obowiązuje następująca skala ocen i ich odpowiedników literowych: 

- bardzo dobry - 5,0 A 

- dobry plus - 4,5 B 

- dobry - 4,0 C 

- dostateczny plus - 3,5 D 

- dostateczny - 3,0 E 

- niedostateczny - 2,0 FX, F. 

Lektoraty z języków obcych ekonomicznych zaliczane są według powyższej skali ocen 

oraz ustalonej wartości punktów ECTS i prowadzone są na następujących poziomach: 

- A1 – poziom początkujący 

- A2 – poziom podstawowy 

- B1 – poziom średnio zaawansowany 

- B2 – poziom ponad średnio zaawansowany 

- C1 – poziom zaawansowany 



 13 

- C2 – poziom bardzo zaawansowany. 

Ocenami pozytywnymi oznaczającymi zdanie egzaminu, zaliczenie zajęć 

dydaktycznych, przyjęcie pracy dyplomowej, przejściowej lub innej są oceny: bardzo dobry, 

dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny. Oceną negatywną, oznaczającą niezdanie 

egzaminu, niezaliczenie zajęć dydaktycznych, nieprzyjęcie pracy dyplomowej, przejściowej 

lub innej jest ocena: niedostateczny. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z danego 

przedmiotu, a następnie zaliczenia  tego przedmiotu w terminie poprawkowym, oceną 

końcową jest ocena średnia arytmetyczna z tego egzaminu, nie niższa niż ocena dostateczna. 

Punkty ECTS ustala rada wydziału, a zalicza dziekan, jeżeli student uzyskał z przedmiotu 

ocenę końcową, co najmniej dostateczną. Punkty ECTS uzyskane w instytucji zagranicznej w 

ramach umów lub programów koordynowanych przez Akademię są zaliczane na podstawie 

wykazu zaliczeń i egzaminów (Transcript of Records) zgodnie  

z podpisanym porozumieniem o programie studiów (Learning Agreement) lub na podstawie 

dokumentów o zrealizowaniu praktyki zgodnie z podpisanym porozumieniem o programie 

praktyki (Training Agreement). 

Warunki zaliczania przedmiotu i semestru studiów oraz zasady przeprowadzania sesji 

zaliczeniowej i egzaminacyjnej na studiach I i II stopnia określa Regulamin Studiów. Metody 

oceny, stosowane kryteria oceny oraz sposób weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia 

muszą być zbieżne z określonymi w Karcie opisu przedmiotu. Nadzór nad poprawnością 

stosowania metod oraz kryteriów oceny i sposobów weryfikacji osiągnięcia efektów 

kształcenia sprawuje Kurator kierunku.   

Zgodnie z Regulaminem Studiów na wniosek studenta Dziekan może uznać wcześniej 

osiągnięte efekty kształcenia, z zastrzeżeniem, że podstawą oceny z przedmiotu zaliczanego 

na studiach drugiego stopnia nie może być ocena uzyskana z jakiegokolwiek przedmiotu na 

studiach pierwszego stopnia. Przed podjęciem decyzji dziekan może wystąpić o opinię do 

prowadzącego przedmiot. 

Zaliczanie przedmiotów na studiach podyplomowych odbywa się według zasad 

opisanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych i Karcie Opisu Kierunku Studiów 

Podyplomowych. Nadzór nad poprawnością stosowania metod oraz kryteriów oceny i 

sposobów weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia sprawuje Kierownik Studiów. 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala Dziekan. Harmonogram ten jest podawany 

do wiadomości studentom z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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Akty prawne związane z procedurą 

 

• Polityka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

• Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  
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6. Weryfikowanie efektów kształcenia 

 

Procedura określa zasady zapewnienia jakości kształcenia w zakresie weryfikacji 

efektów kształcenia. 

 

Wydział stosuje wielostopniowy system potwierdzania efektów kształcenia na każdym 

etapie procesu kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

uzyskiwane w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych weryfikowane są zgodnie z przyjętymi 

zasadami polityki dydaktycznej w zakresie studiów I, II stopnia oraz studiów 

podyplomowych. Stosuje się zróżnicowane metody weryfikacji efektów kształcenia, 

dostosowane do profilu absolwenta kierunku i specjalności oraz przyjętych celów 

dydaktycznych i efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Należą 

do nich:    

• Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników, 

• Egzamin pisemny z możliwością korzystania z podręczników, 

• Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru z możliwością korzystania                     

z podręczników, 

• Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru bez możliwości korzystania            

z podręczników, 

• Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru z możliwością korzystania                

z podręczników, 

• Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru bez możliwości korzystania               

z podręczników, 

• Egzamin ustny, 

• Raport indywidualny; esej indywidualny, 

• Praca grupowa (raport); inna praca grupowa, 

• Prezentacja. 

Stosowane metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji dla przedmiotu oraz dokumentacja potwierdzająca weryfikację określone są w 

Karcie opisu przedmiotu. Bieżący nadzór na weryfikacją efektów kształcenia sprawuje 

Kurator kierunku, a w przypadku studiów podyplomowych Kierownik Studiów. Egzaminator 

zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z potwierdzeniem 

efektów kształcenia przez minimum 1 rok oraz przechowywanie częściowej dokumentacji 
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obejmującej treść pytań/zadań oraz przykładowe odpowiedzi/prace studentów przez minimum 

5 lat. Egzaminator zobowiązany jest do udostępniania dokumentacji związanej z 

potwierdzeniem efektów kształcenia zainteresowanemu studentowi na zasadach określonych 

Regulaminem Studiów.  

Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk odbywa się przy 

współudziale pracodawców, którzy potwierdzają zrealizowanie planu praktyki oraz przez 

promotorów pracy dyplomowej. 

Końcowym etapem weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez studenta w 

trakcie całego okresu studiów I i II stopnia jest ocena pracy dyplomowej oraz egzamin 

dyplomowy. 

 

Akty prawne związane z procedurą 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

Polityka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach 
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7. Zasady planowania praktyk studenckich i warunków ich zaliczania  

 

Procedura określa sposób zapewnienia jakości kształcenia w związku z organizacją 

praktyk i staży studenckich na studiach I i II stopnia. 

 

Do odbycia praktyki zobowiązani są studenci studiów I stopnia. Studenci studiów I i II 

stopnia mogą odbyć praktyki dodatkowe, w tym zagraniczne. Celem obowiązkowej praktyki 

realizowanej na studiach I stopnia jest osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w 

programie studiów. Realizacja praktyki dodatkowej lub stażu winna prowadzić do uzyskania 

dodatkowych efektów kształcenia. 

 

Opis postępowania w ramach procedury: 

• studenci I stopnia zobowiązani są do odbycia co najmniej 1 praktyki w jednostkach 

administracji publicznej, podmiotach gospodarczych lub instytucjach społecznych 

(non-profit), 

• czas trwania praktyki musi wynosić minimum 120 godzin, 

• studenci odbywają praktykę w czasie wolnym od zajęć po 4 semestrze; realizacja 

praktyki obowiązkowej lub dodatkowej w okresie trwania zajęć dydaktycznych 

wymaga uzyskania zgody Dziekana, 

• przebieg praktyki powinien być zgodny z planem zatwierdzonym przez promotora 

pracy dyplomowej i umożliwi ć zrealizowanie efektów kształcenia,  

• przebieg praktyki podlega ocenie i zaliczeniu przez promotora na podstawie 

zaświadczenia o zrealizowaniu planu praktyki oraz efektów kształcenia wydanego 

przez pracodawcę; w przypadku odmowy zaliczenia student ma obowiązek odbycia 

następnej praktyki. 

Procedurę związaną z praktyką obsługuje Akademickie Centrum Karier (jednostka 

ogólnouczelniana Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). 

Dziekan, na wniosek studenta poparty przez promotora pracy dyplomowej, może 

uznać za zrealizowanie praktyki (osiągnięcie przewidzianych dla praktyki efektów 

kształcenia) następujące przypadki:  

• odbycie praktyki zagranicznej organizowanej przez Uczelnię (pod warunkiem, że 

trwała nie krócej niż 1 miesiąc),  

• zatrudnienie na podstawie umowy przez przynajmniej 3 miesiące,  
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• prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy. 

 

Akty prawne związane z procedurą 

• Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

• Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie zasad odbywania obowiązkowych 

praktyk studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale 

Ekonomii. 
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8. Procedura zapewnienia jakości prac dyplomowych 

 

Procedura określa sposób zapewnienia jakości procesu dyplomowania studentów na 

studiach I i II stopnia poprzez: właściwy dobór promotorów, określenie minimalnych 

wymagań stawianych pracom dyplomowym, ocenę samodzielności prac dyplomowych oraz 

właściwą organizację egzaminu dyplomowego.  

 

A. Promotor oraz organizacja seminariów dyplomowych 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Ekonomii w sprawie zasad organizacji 

seminariów dyplomowych na Wydziale Ekonomii seminaria licencjackie prowadzą 

pracownicy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora, zaś seminaria magisterskie prowadzą pracownicy posiadający 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (samodzielni 

pracownicy naukowi). Doktorów uprawnionych do prowadzenia seminariów licencjackich 

wyznacza Dziekan na wniosek kierowników Katedr. Warunkiem dopuszczenia do 

promotorstwa jest przynajmniej 5-letni staż pracy na stanowisku pracownika naukowo-

dydaktycznego (w tym przynajmniej 3 lata po obronie pracy doktorskiej).  

Ponadto, w porozumieniu z kierownikami Katedr, Dziekan wyznacza doświadczonych 

pracowników ze stopniem doktora do prowadzenia seminariów magisterskich. Warunkiem 

dopuszczenia do promotorstwa jest wcześniejsze wypromowanie absolwentów oraz 

przynajmniej 10-letni staż pracy na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego (w tym 

przynajmniej 5 lat po obronie pracy doktorskiej). Doktor prowadzący seminarium 

magisterskie znajduje się pod opieką wyznaczonego przez kierownika katedry samodzielnego 

pracownika naukowego, który w szczególności zobowiązany jest do recenzowania prac 

magisterskich, których promotorstwo powierzono temu doktorowi.  

Ofertę dla wszystkich kierunków i specjalności mogą przedstawić wszyscy uprawnieni 

pracownicy Wydziału. Planowanie seminariów podlega następującej procedurze: 

• Pracownicy, którzy decydują się na prowadzenie seminarium dyplomowego składają 

do dziekanatu informację o szczegółowej tematyce seminariów w formie i terminie 

wskazanym przez Dziekana. 

• Zapisy na seminaria odbywają się co najmniej w semestrze poprzedzającym semestr 

rozpoczęcia seminarium, w terminie wskazanym przez Dziekana. 

• Liczba oferowanych seminariów powinna przynajmniej o 10% przewyższać liczbę 

potencjalnych grup seminaryjnych dla każdego rodzaju seminarium. 
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• Studenci Wydziału Ekonomii zapisują się na seminarium wybranego promotora. 

Promotor może wprowadzić wymóg złożenia przez studenta listu aplikacyjnego w 

formie określonej przez promotora. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń 

ponad limit miejsc, o przyjęciu decyduje średnia ocen za poprzednie semestry studiów 

w Uczelni lub ocena listu aplikacyjnego przez promotora, a studenci którzy nie zostali 

przyjęci dokonują ponownego wyboru.  

• Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż 12 osób, a jeden prowadzący na danym 

roku studiów może prowadzić nie więcej niż jedną grupę na studiach stacjonarnych i 

jedną na studiach niestacjonarnych.  

 

B. Minimalne wymagania stawiane pracom dyplomowym 

Uchwała Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

definiuje minimalne wymagania stawiane pracom licencjackim i pracom magisterskim. 

Zgodnie z uchwałą praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska):  

- jest pracą wykonaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,  

- to praca, której temat powinien być związany z kierunkiem kształcenia studenta,  

- jest pracą podlegającą ocenie promotora i wyznaczonego przez Dziekana recenzenta  

- stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie  egzaminu dyplomowego 

Praca licencjacka powinna spełniać następujące wymagania: 

• powinna świadczyć o opanowaniu podstaw warsztatu pisania pracy naukowej, 

w szczególności formułowania problemów i założeń badawczych, 

• powinna wskazywać na znajomość podstawowej literatury przedmiotu, umiejętność 

jej doboru i wykorzystania, a zwłaszcza umiejętność powoływania się na źródła, 

• powinna wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów 

teoretycznych i praktycznych, 

• może rozwiązywać problem praktyczny, wykorzystując w tym celu badania własne 

i (lub)  odpowiednio dobraną literaturę przedmiotu, 

• powinna zawierać w wykazie literatury minimum 20 pozycji źródłowych. 

Praca magisterska powinna realizować następujące wymagania: 

• powinna świadczyć o zaawansowanym opanowaniu warsztatu pisania pracy 

naukowej, w szczególności w zakresie sformułowania tez/hipotez badawczych, 
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• powinna wskazywać na znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru 

i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w 

danej dyscyplinie, 

• powinna wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów 

teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości 

występujących w obrębie badanych zjawisk, 

• powinna świadczyć o umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego 

ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i spożytkowania informacji 

zawartych w dokumentach źródłowych, 

• powinna zawierać w wykazie literatury minimum 40 pozycji źródłowych,  

• wywody prowadzone w pracy magisterskiej powinny być merytorycznie istotne, ich 

tok logiczny, a język precyzyjny i jasny, 

• tytuł pracy magisterskiej nie może być powieleniem tytułu pracy licencjackiej. 

 

C. Ocena samodzielności pracy dyplomowej 

Uchwała Rady Wydziału Ekonomii opisuje procedurę oceny samodzielności 

przygotowania prac dyplomowych przez studentów Wydziału. Procedura sprawdzania 

samodzielności prac dyplomowych obejmuje wszystkie prace dyplomowe przygotowane 

przez studentów Uniwersytetu pod kierunkiem promotora przedkładane do obrony. 

Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez 

wskazanie ewentualnych podobieństw w pracy poddawanej sprawdzeniu do tekstów 

znajdujących się w systemowej bazie danych i w Internecie.  

W celu przeprowadzenia oceny samodzielności przygotowania pracy student 

zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie: wydruku komputerowego, wersji elektronicznej 

(płyta CD), oświadczenia o samodzielności przygotowania pracy i zgodności zawartości płyty 

z wydrukiem komputerowym. Po złożeniu pracy w dziekanacie następuje elektroniczne 

przesłanie pracy do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia złożenia. Wynik kontroli samodzielności przygotowania pracy w postaci 

Raportu podobieństwa zawierający współczynniki podobieństwa (tzw. współczynnik 1 i 

współczynnik 2) otrzymywany jest najpóźniej do 14 dni od dnia przesłania pracy do 

sprawdzenia. Praca uznawana jest za samodzielną i kierowana do recenzji, jeżeli 

współczynniki nie przekroczą wartości: współczynnik 1 – 50%, współczynnik 2 – 15%. W 

przypadku przekroczenia wartości maksymalnej któregokolwiek ze współczynników Dziekan 
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zarządza przeprowadzenie poszerzonej oceny samodzielności przygotowania pracy. Protokół 

z poszerzonej oceny samodzielności przygotowania pracy promotor składa w dziekanacie w 

ciągu 7 dni.  

Na podstawie Raportu podobieństwa oraz Protokołu z poszerzonej oceny 

samodzielności przygotowania pracy Dziekan w porozumieniu z promotorem podejmuje 

decyzję o uznaniu pracy za samodzielną lub nie. Praca uznana za samodzielną kierowana jest 

do recenzji. Praca uznana za niesamodzielną nie może być uznana za pracę dyplomową i nie 

stanowi podstawy do nadania tytułu zawodowego. Dziekan powiadamia w formie pisemnej 

studenta o nieprzyjęciu pracy (kopię powiadomienia przechowuje się w dokumentacji 

przebiegu studiów) oraz może skierować wniosek do Komisji Dyscyplinarnej o naruszeniu 

przez studenta cudzych praw autorskich. 

 

D. Egzamin dyplomowy 

Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student:  

• samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach; 

• potrafi wyczerpująco i przekonywująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu 

objętego programem przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych w ramach 

studiowanej specjalności, a także z obszaru tematycznego pracy magisterskiej, 

posługując się przy tym wiadomościami z literatury, jak i sądami własnymi; 

• prowadzi wywód logicznie; 

• posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem. 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Jedno z pytań w trakcie egzaminu 

dyplomowego dotyczy zagadnień z zakresu problematyki danego kierunku studiów, pozostałe  

odnoszą się do wiedzy z zakresu przedmiotów specjalnościowych i zagadnień 

rozpatrywanych  w pracy.  

 

Akty prawne związane z procedurą 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie zasad organizacji seminariów 

dyplomowych na Wydziale Ekonomii,  

Uchwała Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z w 

sprawie wymagań stawianych pracom dyplomowym  
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Uchwała Rady Wydziału Ekonomii w sprawie oceny samodzielności przygotowania 

prac dyplomowych 
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9. Doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej 

 

 Procedura określa zasady zapewnienia jakości kadry dydaktycznej 

 

Polityka kadrowa prowadzona przez władze Uczelni, oraz władze dziekańskie 

kształtowana jest w taki sposób, by przy zapewnieniu stabilności kadry, zagwarantować 

wysoką jakość procesu dydaktycznego oraz spełnić wymagania wynikające z Ustawy i 

rozporządzeń wykonawczych. Systematycznej analizie podlega stan kadry dydaktycznej oraz 

potrzeb w tym zakresie. Dobór kadry akademickiej odbywa się zgodnie z zasadami 

określonymi w Ustawie, Rozporządzeniach oraz Statucie UE w Katowicach. Przydzielając 

obowiązki dydaktyczne nauczycielom akademickim i doktorantom uwzględnia się ich 

kwalifikacje i umiejętności. 

Każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań 

ukierunkowanych na zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej. Nauczyciele 

akademiccy zobowiązani są zwłaszcza do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych uczestnicząc w różnych formach dokształcania, takich jak: studia 

podyplomowe, kursy, seminaria i konferencje dydaktyczne. W tym celu Wydział organizuje 

lub współorganizuje: Wydziałową Konferencję Dydaktyczną, Wydziałową Konferencję 

Naukową oraz Forum Naukowe UE w Katowicach. 

Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku asystenta, nieposiadający 

wykształcenia pedagogicznego, zobowiązany jest do ukończenia Akademickich Warsztatów 

Pedagogicznych organizowanych przez Uczelnię. 

Nauczyciele akademiccy realizujący proces dydaktyczny podlegają okresowej ocenie 

zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie oraz Statucie. Tryb i szczegółowe zasady 

systemu oceniania określa regulamin okresowej oceny pracowników, zatwierdzany przez 

Rektora. Przedmiotem okresowej oceny są między innymi kompetencje i osiągnięcia 

dydaktyczne. Ocena pełni rolę stabilizującą, doskonalącą i korekcyjną. Z rozmowy 

oceniającej mają wynikać wnioski na temat przyszłej kariery pracownika i tworzenia 

odpowiednich warunków do rozwoju jego kompetencji. W trakcie oceny uwzględniane są 

zwłaszcza: 

• wskaźnik oceny pracy dydaktycznej pracownika, dokonanej przez studentów w 

badaniach ankietowych, na tle średniej wydziałowej  

• ocena przełożonego m.in. na podstawie hospitacji.  

• przygotowywanie materiałów dydaktycznych 
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• udział w projektach dydaktycznych,  

• udział w konferencjach dydaktycznych i innych formach podnoszenia kompetencji.  

 

Akty prawne związane z procedurą 

Regulamin Okresowego Oceniania Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach 

Kodeks Etyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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10. Ewaluacja kierunku studiów 

 

 

Ocena efektów kształcenia 

Dziekan, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do 

minimum kadrowego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego Radzie 

Wydziału ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu 

kształcenia. Wzór oceny efektów kształcenia stanowi załącznik nr.  1  

 

Przegląd kierunku 

Przegląd kierunku dokonywany jest nie rzadziej niż raz na pięć lat. Termin przeglądu 

ustala Dziekan. Przeglądu dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

Kurator kierunku przygotowuje i przedkłada WKJK Raport ewaluacji kierunku 

studiów, na który składają się zwłaszcza: 

• analiza efektów kształcenia, zwłaszcza pod kątem zgodności z potrzebami rynku 

pracy, 

• analiza stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia, 

• analiza punktacji ECTS z uwzględnieniem wyników ankietowania nakładów pracy 

przeprowadzanego przez Zespół ds. Jakości Kształcenia, 

• wnioski z ankietyzacji studentów, 

• wnioski z hospitacji, 

• wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów, 

• informacja o podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych, 

• informacja o wprowadzonych zmianach wynikających z rekomendacji poprzednich 

przeglądów oraz corocznych ocen efektów kształcenia, 

• wnioski dotyczące proponowanych zmian mających na celu doskonalenie oferty 

dydaktycznej.  

 

WKJK może zwrócić się do kuratora o uzupełnienie Raportu. 

 

WKJK może zwrócić się o dodatkowe informacje do: 

• Pełnomocnika Rektora do Spraw Jakości Kształcenia, 

• Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia, 
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• Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

• Rady Programowej kierunku, 

• oraz innych interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych. 

 

 

WKJK przygotowywuje Raport z oceny kierunku studiów i proponuje ewentualne 

rekomendacje mające na celu doskonalenie oferty dydaktycznej. 
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11. Procedury doskonalące WSJK 

Przedmiotem procedury jest sposób podstępowania w związku z doskonaleniem 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

Działania doskonalące podejmowane są w przypadku zidentyfikowania niezgodności w 

funkcjonowaniu i dokumentach Systemu. W szczególności mogą one być rezultatem 

informacji uzyskanych w wyniku: 

• przeprowadzonych ocen efektów kształcenia lub przeglądów kierunku, 

• monitorowania procesów, 

• zgłoszenia dokonanego przez pracownika, studenta lub uczestnika studiów 

podyplomowych, 

• badania satysfakcji i losów absolwentów. 

 

Dziekan wyznacza osobę odpowiedzialną za podjęcie działań doskonalących. Osoba ta 

opracowuje tryb i zakres działań doskonalących oraz przedstawia je do akceptacji 

Dziekanowi. 

 

Po zrealizowaniu działań doskonalących osoba za nie odpowiedzialna przekazuje raport 

Dziekanowi, w którym określa podjęte działania oraz przedstawia ich skutki. Dziekan ocenia 

efektywność przeprowadzonych czynności oraz ewentualnie inicjuje dalsze czynności 

doskonalące. 
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Załącznik nr 1 

Wzór sprawozdania Dziekana z oceny efektów kształcenia 

 

 

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Ekonomii z oceny efektów kształcenia na 

kierunku……….. 

za rok akademicki …… 

 

1. Informacje o wynikach rekrutacji na kierunek (liczba kandydatów, wymagana liczba 

punktów, liczba studentów przyjętych w pierwszym naborze, dodatkowy nabór 

kandydatów, data zakończenia naboru i ogłoszenia listy przyjętych). 

2. Zestawienie liczby studentów kierunku w podziale na lata i tryby studiowania. 

3. Informacje o rezygnacjach, wypowiedzeniach umowy o naukę, skreśleniach 

studentów wg trybów i lat studiów. 

4. Zastosowane metody weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

5. Syntetyczna informacja o ocenach uzyskanych przez studentów wg wskazanych przez 

kuratora przedmiotów. 

6. Główne wnioski z badania opinii studentów na temat procesu dydaktycznego. 

7. Syntetyczna informacja na temat losów zawodowych absolwentów. 

8. Kierunki i propozycje działań w zakresie dalszego doskonalenia jakości kształcenia 

oraz funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

9. Informacja o wdrożonych w minionym roku akademickim działaniach doskonalących 

i ich efektach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


