
 1 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE 

BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. 

 

Podstawowym celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest poprawa kształcenia 

oferowanego studentom oraz ewaluacja i monitorowanie jakości procesu dydaktycznego. Jego 

nadrzędną funkcją jest dostarczenie informacji na temat zapewnienia jakości nauczania dla 

celów zarządzania procesem dydaktycznym. Procedury te powinny doprowadzić do: 

- poprawy jakości oferty dydaktycznej i obsługi administracyjnej procesu 

dydaktycznego, 

- wypracowania jasnych i zrozumiałych procedur monitoringu oraz okresowej 

weryfikacji oferty dydaktycznej, 

- wzmocnienia przejrzystych zasad oceniania studentów oraz monitoringu ich dokonań 

podczas studiów, 

- tworzenia przejrzystych zasad oceny dokonań dydaktycznych kadry akademickiej. 

- promowania kultury jakości w społeczności akademickiej Wydziału. 

System zapewnienia jakości kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie 

działalności dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia Wydziału Biznesu, Finansów i 

Administracji w Rybniku i  wynika z następujących dokumentów: 

- ustawy ”Prawo o szkolnictwie wyższym”, oraz standardów nauczania określonych 

przez ministra właściwego do szkolnictwa wyższego, 

- misji i Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

- Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego, 

- Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości w Uniwersytecie Ekonomicznym, 

- Polityki Dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.   

- Standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (European Network on Quality 

Assurance – ENQUA). 

- Standardów Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 

 

Dziekan  powołuje Zespół do zapewnienia jakości kształcenia, którego zadaniem jest:  

- Wypracowanie i wdrażanie uczelnianego i wydziałowego systemu zapewnienia i 

oceny jakości kształcenia, 

- stymulowanie i bieżące badanie jakości kształcenia na Wydziale,  

- opiniowanie projektów tworzenia nowych kierunków i specjalności, 
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- opiniowanie programów studiów, efektów kształcenia, sposobów weryfikowania ich 

realizacji, 

- współdziałanie i koordynowanie prac  jednostek organizacyjnych Wydziału w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia, 

- nadzór nad przebiegiem ankietyzacji, analiza ankiet studenckich, 

- monitorowanie i nadzorowanie procesu kształcenia poprzez analizę wyników sesji 

egzaminacyjnych, 

- współpraca z zespołami zapewniania jakości kształcenia wydziałów Uniwersytetu. 

W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oprócz przedstawicieli nauczycieli 

akademickich wchodzi przedstawiciel praktyków gospodarczych, przedstawiciel administracji  

oraz przedstawiciele studentów. 

 Elementy  systemu zapewnienia jakości kształcenia powiązane z procesami szkoły wyższej: 

 Proces rekrutacji 

Senat ustala zasady rekrutacji uchwalając: limity przyjęć, kryteria rekrutacji na 

poszczególnych kierunkach, systemach kształcenia (stacjonarne i niestacjonarne). 

Wszystkich kandydatów na studia w uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

obowiązuje rejestracja elektroniczna. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą Internetowego 

Systemu Rekrutacyjnego (ISR). Kandydaci wypełniają podanie elektronicznie. W podaniu 

elektronicznym kandydat wskazuje  główny kierunek studiów i może również zaznaczyć 

kierunki alternatywne.  

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie 

konkursu świadectw dojrzałości w ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat. Wyniki 

egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są 

przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Radę Wydziału zamieszczają w ISR 

informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.  

Jakość kandydatów przyjętych na studia oceniana jest na podstawie wyników postępowania 

rekrutacyjnego  Rozkładu ocen świadczy o jakości kandydatów na studia. 

 Przygotowanie procesu dydaktycznego obejmuje: 

- projektowanie programów 

- przygotowanie organizacyjne procesu dydaktycznego 

- przygotowanie techniczne procesu dydaktycznego 

- przygotowanie dokumentacji obsługi studenta 

- organizacja praktyk zawodowych studentów 
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Projektowanie programów. 

Na podstawie standardów dla kierunków katedra kierunkowa przygotowuje propozycję 

programu specjalności. Propozycja programu kierowana jest na Radę Wydziału. Projekt 

programu kierowany jest na posiedzenie Senatu, który uchwala program specjalności i 

podejmuje decyzję o uruchomieniu specjalności.  

Integralną częścią programu są karty opisu przedmiotów, przygotowane zgodnie z 

obowiązującymi w Uniwersytecie standardami. 

Przygotowanie organizacyjne  procesu dydaktycznego 

Przygotowanie procesu dydaktycznego obejmuje analizę i ocenę liczby godzin, liczebność 

grup, ilość i strukturę kadry naukowo-dydatkycznej, ilość studentów, ilość i wielkość sal 

dydaktycznych oraz laboratoriów komputerowych, plany zajęć dydaktycznych. 

Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu kształcenia poprzez odpowiednie wyposażenie w 

aparaturę dydaktyczną, podręczniki i literaturę w czytelni i bibliotece, infrastruktura socjalna. 

Przygotowanie dokumentacji obsługi studenta 

Zapewnienie sprawnego i odpowiednio udokumentowanego przebiegu procesu kształcenia – 

dokumentacja przebiegu studiów, obsługa dziekanatu,  

 Proces dydaktyczny 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości związany z procesem dydaktycznym obejmuje 

następujące działania: 

- przegląd programów nauczania 

- przegląd procesu nauczania 

- ocenę jednostek 

- przegląd kadry nauczającej 

- badanie opinii studentów 

- badanie opinii pracodawców i absolwentów 

Ocena jakości procesu kształcenia obejmuje:  

- hospitacje zajęć – obowiązek spoczywa na kierowniku katedry w stosunku do 

pracowników katedry prowadzących wykłady i ćwiczenia,  wykładowców w 

stosunku do asystentów prowadzących ćwiczenia (protokół z hospitacji 

powinien znajdować się w katedrze),  

- jednolite, jawne  zasady wymagań i ocen studentów,  

- ramowe systemy ocen studentów ustalone przez katedry,  

- badanie opinii studentów – ankiety studenckie,  

- badanie opinii absolwentów,  
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- obowiązek okresowego przeglądu planów i programów studiów spoczywa na 

kuratorze kierunku i komisji ds. jakości kształcenia.   

- badanie opinii pracodawców (w miarę istniejących możliwości),  

- ocenę wyników nauczania (ocena sesji egzaminacyjnych), rozkłady ocen, 

średnie, liczba skreśleń,  

- praca dyplomowa – wymogi stawiane pracom dyplomowym ustalone przez 

Radę Wydziału.   

- procedury przeprowadzania egzaminów dyplomowych. 

Hospitacje zajęć mają formę autentycznych i wyrywkowych wizytacji zajęć 

przeprowadzonych przez kierownika katedry, bądź wykładowców w stosunku do asystentów 

prowadzących ćwiczenia. Celem hospitacji jest ocena zajęć pod względem merytorycznym 

oraz dydaktycznym. Każda hospitacja odnotowana jest w arkuszu hospitacji. Arkusze 

hospitacji przechowywane są w katedrach. 

 Weryfikacja efektów kształcenia 

 

Efekty kształcenia i sposoby ich weryfikacji są opisane w sylabusach poszczególnych 

przedmiotów.  

Potwierdzeniem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest pozytywna ocena 

wystawiona przez egzaminatora w protokole elektronicznym. Do końca sesji poprawkowej 

Egzaminatorzy składają raport z osiągniętych przez studentów efektów kształcenia. Na 

Wydziale prowadzi się także badanie ankietowe studenckiej oceny osiągniętych efektów 

kształcenia.  

Egzaminatorzy przechowują przez okres jednego roku ocenione prace pisemne studentów. 

   

 Przegląd i rewizja oferty programowej.  

Oferta programowa realizowana w Wydziale Biznesu, Finansów  i Administracji w Rybniku  

jest regularnie przeglądana i rewidowana. Cykliczne przeglądy mają na celu poprawę jakości, 

eliminację nieprawidłowości i dostosowania oferty do wymagań pracodawców, sytuacji na 

rynku pracy. Opiniodawcami są między innymi praktycy gospodarczy, z którymi Wydział 

współpracuje.  Za zmiany w programach i treściach programowych odpowiedzialny jest 

kurator kierunku, a obowiązek aktualizacji sylabusów spoczywa na wykładowcach 

prowadzących określone zajęcia. Wszystkie sylabusy są dostępne dla studentów.       

 Kadra dydaktyczna 

Okresowa ocena pracowników naukowo-dydaktycznych zgodnie ze Statutem Uczelni oraz  

Regulaminem okresowej oceny obejmuje osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia dydaktyczne.  
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Elementem okresowej oceny w obszarze dydaktyki są także wyniki ankiet studenckich. 

 Badanie opinii studentów 

Na wszystkich kierunkach studiów proces monitoringu odbywa się w formie ankietowego 

badania opinii studentów. W każdym roku akademickim  prowadzi się ankietyzację zajęć 

dydaktycznych wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ankiety są 

anonimowe i przeprowadzane oddzielnie dla przedmiotów oraz rodzajów zajęć. Celem 

ankiety jest ocena sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela akademickiego, jego 

zdyscyplinowanie w prowadzeniu zajęć, dostępność, jasność sformułowanych wymagań, 

stosunek do studenta (życzliwość). 

 Badanie opinii pracodawców i absolwentów 

Zadania w zakresie pozyskiwania informacji zwrotnej od absolwentów na temat ich losów 

zawodowych realizuje Zespół ds. Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów 

powołany Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 45/11 z 

dnia 1 .08. 2011 roku. Opracowane wyniki badań są przekazywane w formie raportów 

dziekanom oraz kuratorom kierunków wg ustalonego wzoru i harmonogramu prac.  

Monitorowanie informacji od pracodawców i opiekunów praktyk realizuje Akademickie 

Centrum Kariery.  

Kurator kierunku za pośrednictwem ACK pozyskuje informacje od pracodawców i 

opiekunów praktyk na temat realizowanego programu studiów oraz uwzględnia ich 

oczekiwania w procesie doskonalenia oferty dydaktycznej. Przedstawiciele pracodawców są 

włączani w proces przygotowania i doskonalenia programów studiów. 

 

Załączniki: 

1.Formularz studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych  

2. Formularz Raportu z weryfikacji efektów kształcenia 

3. Formularz hospitacji zajęć 

4. Formularz studenckiej oceny uzyskanych efektów kształcenia 
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Studencka ocena efektów kształcenia 
Kierunek: Finanse i rachunkowość – profil praktyczny  

Studia stacjonarne I stopnia, Semestr 1, Rok ak. 2015/2016 

Przedmiot : Komunikacja społeczna 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

 

Opis efektu kształcenia 

Postaw X w odpowiedniej kolumnie 

Brak wiedzy (nie 

osiągnął efektu) 

Dostateczna 

wiedza (osiągnął 

częściowo efekt) 

Bardzo dobra 

wiedza ( 

osiągnął w 

pełni efekt)  

FiR1p_W03 Ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako 

podmiotu gospodarującego. 
   

FiR1p_U07 Tworzy prace pisemne w języku polskim oraz 

języku obcym, dotyczące zagadnień finansów i 

rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych i różnych źródeł informacji. 

   

FiR1p_W08 Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim 

oraz języku obcym, dotyczące zagadnień finansów i 

rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych i różnych źródeł informacji. 

   

FiR1p_K03 Dostrzega i formułuje problemy, poszukuje ich 

optymalnych rozwiązań posługując się zdobytą 

wiedzą i umiejętnościami w zakresie 

komunikowania społecznego w pracy zawodowej.  

   

FiR1p_K05 Jest gotowy do podejmowania samodzielnych 

wyzwań zawodowych oraz działań grupowych w 

organizacjach lub instytucjach realnej i finansowej 

sfery gospodarki.  

   

Przedmiot : Matematyka  

Symbol 

efektu 

kształcenia 

 

Opis efektu kształcenia 

Postaw X w odpowiedniej kolumnie 

Brak wiedzy 

(nie osiągnął 

efektu) 

Dostateczna 

wiedza (osiągnął 

częściowo efekt) 

Bardzo dobra 

wiedza ( 

osiągnął w 

pełni efekt)  

FiR1p_W04 Zna schematy wykorzystania zarówno 

teoretycznego jak i praktycznego podstawowych 

narzędzi i technik matematycznych do wyznaczania 

zależności funkcyjnych między wielkościami 

liczbowymi opisującymi struktury oraz instytucje 

sfery realnej i finansowej . 

   

FiR1p_U01 Osiąga umiejętności budowania i analizowania 

modeli matematycznych zjawisk i procesów z 

zakresu finansów i rachunkowości.   

   

FiR1p_U05 Nabywa umiejętności prowadzenia rozumowania 

dedukcyjnego, krytycznej analizy informacji, 

formułowania hipotez oraz ich weryfikacji; nabywa 

zdolności logicznego rozumowania i wyciągania 

wniosków.   

   

FiR1p_K02 Potrafi dostrzec problem wymagający praktycznej 

wiedzy z zakresu matematyki oraz potrafi 

współpracować w celu jego rozwiązania. 

   

FiR1p_K05 Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności; wykorzystuje aparat matematyczny 

do studiowania innych przedmiotów. 
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Przedmiot : Mikroekonomia   

Symbol 

efektu 

kształcenia 

 

Opis efektu kształcenia 

Postaw X w odpowiedniej kolumnie 

Brak wiedzy 

(nie osiągnął 

zakładanego 

efektu) 

Dostateczna 

wiedza (osiągnął 

częściowo efekt) 

Bardzo dobra 

wiedza ( 

osiągnął w 

pełni efekt)  

FiR1p_W01 Ma ogólną wiedzę o naukach ekonomicznych i ich 

miejscu w systemie nauk. Definiuje przedmiot 

ekonomii i podstawowe kategorie ekonomiczne. 

   

FiR1p_W02 Posiada podstawową wiedzę o strukturach 

rynkowych, instytucjach i podmiotach sfery realnej 

i finansowej 

   

FiR1p_W05 Charakteryzuje ekonomiczne zachowania 

konsumenta i producenta. Zna podstawową 

terminologię wykorzystywaną do opisu działania 

podmiotów gospodarczych. 

   

FiR1p_U01 Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji 

zjawisk mikroekonomicznych zachodzących  w 

gospodarce rynkowej 

   

FiR1p_U03 Analizuje przyczyny i przebieg procesów 

gospodarczych i finansowych; wykorzystuje 

odpowiednie kategorie mikroekonomiczne do 

analizy przyczyn i przebiegu procesów 

gospodarczych o charakterze mikroekonomicznym 

   

FiR1p_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

wynikającą ze zmian zachodzących w sferze realnej 

i finansowej gospodarki w aspekcie 

mikroekonomicznym 

   

FiR1p_K06 Wykazuje zainteresowanie procesami 

zachodzącymi w skali mikro i potrafi uzupełniać 

oraz doskonalić wiedzę i umiejętności nabywane w 

tym zakresie 
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