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WPROWADZENIE  

W celu spełnienia wymogów Deklaracji Bolońskiej, Ustawy o szkolnictwie 

wyższym, misji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (zwanego dalej 

„Uniwersytetem”) oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (zwanego dalej 

„Wydziałem") przygotowany został system jakości kształcenia dla kierunków na 

Wydziale. 

Jakość kształcenia i jej ciągłe doskonalenie warunkuje rozwój kierunków i ich 

umacnianie na mapie usług edukacyjnych województwa śląskiego, stwarza również 

możliwości nawiązywania partnerskich kontaktów z najlepszymi uczelniami 

krajowymi i europejskimi. Wysoka i ciągle doskonalona jakość kształcenia zapewnia 

odpowiednie przygotowanie absolwenta do wymogów stawianych przez rynek pracy. 

Dbałość o odpowiednie standardy jakości kształcenia na ma swój wyraz w: 

 tworzeniu dostosowanych do potrzeb rynku pracy programów studiów, 

 podejmowaniu działań na rzecz innowacyjności procesu kształcenia  

i doskonalenia kadry dydaktycznej, 

 przyjęciu wysokiej jakości organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, 

 monitorowaniu sposobu realizacji procesu dydaktycznego i jego ciągłym 

doskonaleniu, 

 stosowaniu odpowiednich procedur weryfikacji osiągniętych przez studentów 

efektów kształcenia, 

 pozyskiwaniu informacji o poziomie wykształcenia absolwentów i ich 

wykorzystaniu w trakcie weryfikowania programów kształcenia. 

Wdrożenie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla 

kierunków realizowanych na Wydziale pozwoli na stworzenie odpowiedniej kultury 

jakości rozumianej jako zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie, wzorce 

zachowań i działań związanych z dbałością o jakość w obszarze dydaktyki.  
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ROZDZIAŁ 1.   

UWARUNKOWANIA, ZASADY I CELE WYDZIAŁOWEGO 

SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

1. Podstawy Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

1. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), wpisując się  

w politykę dydaktyczną i politykę jakości kształcenia Uniwersytetu służy 

planowaniu i weryfikowaniu efektów kształcenia poszczególnych kierunków 

studiów, z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia. Efekty kształcenia 

ustalane są w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

2. WSZJK funkcjonuje na podstawie następujących dokumentów: 

 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, 

 Misji i Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 

 Polityki dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  

 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. 

3. Niniejszy dokument stanowi zbiór wytycznych i standardów wynikających ze 

szczegółowej analizy trendów w zakresie Zapewniania Jakości w Europejskim 

Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Rozdziały niniejszego dokumentu poświęcone 

są kluczowym elementom realizacji procesu kształcenia, a zwłaszcza 

systematycznej, szczegółowej i krytycznej analizie oferty programowej oraz 

cyklicznej weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.  
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2. Zasady działania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 

 Kształcenia 

1. Wydział tworzy WSZJK wpisujący się w misję i politykę dydaktyczną Uniwersytetu 

oraz podkreślający istnienie jego instytucjonalnej autonomii. Zasady, jednostki, 

procedury i procesy składające się na WSZJK zaprojektowane zostały na 

podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oczekiwań 

studentów, pracodawców, kadry akademickiej, partnerów międzynarodowych 

oraz ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i jego agend. 

WSZJK jest niezbędnym narzędziem realizacji misji Wydziału oraz elementem 

dobrej praktyki w działalności dydaktycznej. 

2. Dla pełnego zapewnienia realizacji zasad systemu zapewnienia jakości 

kształcenia powołuje się:  

 Komitety Programowe dla poszczególnych Kierunków Kształcenia (KPKK),  

 Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKKJ),  

 Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR), 

których zakres i cele działania odpowiadają zasadom wyznaczonym dla WSZJK. 

3. Wydział dąży do potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia poddając się ocenom 

zewnętrznych instytucji i organizacji. Są to w szczególności ewaluacje 

i akredytacje przeprowadzane przez uprawnione jednostki zewnętrzne, którym 

Wydział poddaje się na zasadzie obowiązujących przepisów prawa oraz 

dobrowolnie.  

4. Cele i zakres Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia  

WSZJK stanowi podstawowe narzędzie ewaluacji i monitorowania jakości procesu 

dydaktycznego. Jego nadrzędną funkcją jest dostarczenie informacji w zakresie realizacji  

KRK dla Szkolnictwa Wyższego, przyjętych programów kształcenia na kierunkach 

prowadzonych na Wydziale jak również  wspomaganie przygotowania informacji dla 
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otoczenia. Wraz z WSZJK wprowadza się procedury i powołuje się stosowne organy, 

których podstawowe zadania sprowadzają się do: 

 wyznaczenia i realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji dla poszczególnych 

kierunków kształcenia, 

 poprawy jakości oferty dydaktycznej i obsługi administracyjnej procesu 

dydaktycznego Wydziału, 

 zapewnienia przejrzystości i klarowności procesu tworzenia oferty dydaktycznej, 

 wypracowania procedur weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunków studiów, poziomu i profilu 

kształcenia,  

 ustalenia przejrzystych zasad oceniania studentów oraz monitoringu ich dokonań 

podczas studiów, 

 zapewniania jak najlepszych warunków studiowania poprzez system wsparcia dla 

studentów, 

 utworzenia przejrzystych zasad oceny dokonań dydaktycznych kadry 

akademickiej, 

 podejmowania działań na rzecz doskonalenia efektów i programów kształcenia.  
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ROZDZIAŁ 2.  

ORGANIZACJA I JEDNOSTKI WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU 

ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

1. Funkcjonowanie WSZJK odbywa się na poziomie Katedr i Wydziału, co jest 

odzwierciedleniem zdecentralizowanego modelu zarządzania procesem 

dydaktycznym w Uniwersytecie oraz na poziomie instytucjonalnym, 

co podyktowane jest potrzebą ujednolicenia działań i procedur. 

2. Jednostki Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonują 

na następujących szczeblach: 

I. Katedra (Samodzielny Zakład) – spełnia kluczową rolę w przygotowywaniu 

oferty dydaktycznej, zwłaszcza w zakresie specjalności. Kierownik Katedry 

nadzoruje prace w zakresie: 

 oceny celowości uruchomienia specjalności i jej programu oraz jej 

zgodności z kierunkami studiów przyjętymi na Wydziale,  

 przygotowania, przedstawienia i opisu propozycji przedmiotów 

specjalnościowych, do wyboru, a także kierunkowych związanych 

merytorycznie z działalnością katedry, uwzględniając założenia polityki 

dydaktycznej, w szczególności w zakresie metod dydaktycznych, metod 

studiowania oraz egzaminowania,  

 opracowania ram kwalifikacji dla specjalności, zgodnych z kierunkowymi 

efektami kształcenia,  

 wdrażania zaleceń, propozycji i warunków wynikających z prac jednostek 

WSZJK w zakresie zatwierdzania i monitorowania oferty dydaktycznej na 

różnych poziomach jej realizacji, 

 realizacji przedmiotów powierzonych Katedrze przez Dziekana Wydziału, 

określania zasad oceniania studentów i przeprowadzania egzaminów 

wynikających z wewnętrznych regulacji Uniwersytetu, z polityki 

dydaktycznej Uniwersytetu oraz ustaleń WSZJK,  
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 analizy wyników badań opinii studentów w zakresie przedmiotów  

i specjalności prowadzonych przez Katedrę, 

 oceny dorobku naukowego pracowników w zakresie prowadzonych 

przedmiotów, 

 hospitacji zajęć prowadzonych przez jej Pracowników. 

Zasady określone dla Katedry stosuje się również dla Samodzielnego Zakładu. 

II. Rada Wydziału – spełnia kluczową rolę w realizacji polityki dydaktycznej  

i wdrażaniu WSZJK, zwłaszcza w zatwierdzaniu i monitorowaniu oferty 

dydaktycznej.  Do zadań Rady Wydziału należy: 

 Opiniowanie na wniosek Dziekana Wydziału, kandydatów na 

przewodniczących (Kuratorów Kierunków) i członków Komitetów 

Programowych dla Kierunku Kształcenia (KPKK) i Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia (WKJK), w tym przewodniczącego WKJK, 

 określenie zasad monitorowania procesu dydaktycznego na wydziale 

 i nadzór nad obsługą tego procesu, 

 zatwierdzanie programu studiów na kierunkach prowadzonych przez 

Wydział, 

 podejmowanie uchwał w sprawie uruchomienia na Wydziale nowych 

specjalności oraz formułowanie opinii w sprawie nowych kierunków, 

 opiniowanie kierunkowych efektów kształcenia.  

III. Komitet Programowy dla Kierunku Kształcenia (KPKK) - stanowi organ doradczy 

Dziekana i Rady Wydziału. Pracami Komitetu kieruje Kurator Kierunku.  

IV. Do zadań KPKK należy:  

 inicjowanie, na wniosek Dziekana Wydziału, prac nad efektami kształcenia  

i programami studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studiów 

podyplomowych, 

 koordynacja podjętych prac w zakresie przygotowania, weryfikacji  

i aktualizacji efektów kształcenia i programów studiów,  
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 monitorowanie jakości kształcenia, w tym sporządzanie rekomendacji 

wynikających z ankietowania procesów dydaktycznych i wywiadów 

z przedstawicielami studentów, 

 przygotowanie efektów kształcenia, programów studiów oraz przedłożenie 

ich Dziekanowi Wydziału.  

Kurator Kierunku jest koordynatorem działań w zakresie ustalania punktacji 

ECTS. 

V. Skład KPKK stanowią osoby powołane przez Dziekana po zaopiniowaniu przez 

Radę Wydziału. Zaleca się włączenie w skład KPKK przedstawicieli Kolegium 

Dziekańskiego, Kierowników Katedr lub osoby przez nich wyznaczone, 

nauczycieli akademickich, studentów oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. 

VI. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) – organ doradczy Dziekana 

i Rady Wydziału monitoruje jakość kształcenia na wydziale,  

a zwłaszcza opiniuje i monitoruje przedłożone przez Dziekana Wydziału: 

 propozycje efektów kształcenia i programów studiów w szczególności w zakresie 

wprowadzenia nowego przedmiotu, specjalności, kierunku, 

 propozycje zmian efektów kształcenia i programów studiów, 

 wyniki hospitacji pracowników dydaktycznych. 

Ponadto WKJK opracowuje okresowe oceny jakości kształcenia w formie 

raportów rocznych. 

VII. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - powoływana przez Dziekana Wydziału  

w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów 

zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwałach Senatu, które określają warunki  

i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia. W szczególności WKR określa dodatkowe wymogi 

rekrutacyjne dla określonych specjalności prowadzonych na Wydziale.  
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ROZDZIAŁ 3. 

REKRUTACJA   

1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia 

1.1. Rekrutacja na studia stacjonarne 

1. Wszystkich kandydatów na studia w Uniwersytecie  Ekonomicznym w Katowicach 

obowiązuje rejestracja elektroniczna. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą 

Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (ISR). 

2. Rekrutacja odbywa się na kierunki studiów. Kandydaci składają podania 

wyłącznie na jeden kierunek studiów. W podaniu elektronicznym kandydat 

wybiera główny kierunek i może również zaznaczyć kierunki alternatywne. 

3. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na 

podstawie konkursu świadectw dojrzałości w ramach limitów miejsc ustalonych 

dla kierunków studiów. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie 

dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne 

obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4. KPKK może w opisie tworzonego kierunku studiów określić inne kryteria 

rekrutacyjne na dany kierunek. 

5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zamieszcza w ISR informacje o wynikach 

postępowania kwalifikacyjnego. 

6. W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit przyjęć na I rok studiów. 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może uruchomić przyjęcia z listy rezerwowej, 

na której są umieszczeni kandydaci, którzy w procesie rekrutacyjnym uzyskali 

mniejszą liczbę punktów rekrutacyjnych od wymaganej do przyjęcia na studia 

w kolejności liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

7. Po zakończeniu rekrutacji Dziekan Wydziału przedstawia Radzie Wydziału 

Informację o rekrutacji i strukturze studentów na Wydziale Finansów 

i Ubezpieczeń na rok akademicki (Załącznik 1). 
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1.2. Rekrutacja na studia niestacjonarne 

1. Rekrutacja na studia niestacjonarne ma charakter konkursowy i prowadzona jest 

na kierunki studiów. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie 

przekroczy limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu 

świadectw dojrzałości. 

2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia 

2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci 

posiadający dyplom studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, 

licencjata, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne 

i niepubliczne, krajowe i zagraniczne. Na studia magisterskie mogą być 

przyjmowani absolwenci różnych kierunków studiów licencjackich 

i magisterskich, również nieekonomicznych. 

3. Rada Wydziału proponuje Senatowi Uniwersytetu szczegółowe zasady 

rekrutacji na poszczególne kierunki. 

4. Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe (studia pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolite studia magisterskie) na kierunkach innych niż kierunki 

prowadzone na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie lub kierunki 

pokrewne, po przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia są zobowiązani do 

uzupełnienia różnic programowych w zakresie Podstaw ekonomii, Podstaw 

finansów, Podstaw prawa, Podstaw zarządzania, w ramach bezpłatnego kursu 

wyrównawczego zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu.  

5. Dla wybranych programów kształcenia mogą zostać określone dodatkowe 

kryteria rekrutacji.   

2.1 Rekrutacja na studia stacjonarne 

1. Kandydaci, absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia 

stacjonarnych posiadający tytuł zawodowy licencjata lub magistra nadany 

przez Uniwersytet przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia 

stacjonarnych na podstawie złożonych wymaganych dokumentów w terminie 
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określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku, gdy liczba tych kandydatów na dany kierunek studiów 

przekroczy 80% limitu miejsc na tym kierunku, kandydaci będą przyjmowani 

na ten kierunek na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów 

wyższych – minimalną ocenę na dyplomie wymaganą do przyjęcia na ten 

kierunek ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

2. Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia drugiego stopnia stacjonarne 

na podstawie wyników egzaminu pisemnego testowego sprawdzającego 

kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym 

kierunku. Egzamin ma charakter konkursowy. Na I rok studiów może być 

przyjęty kandydat, który w wyniku egzaminu uzyskał co najmniej minimalną 

liczbę punktów ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 

2.2. Rekrutacja na studia niestacjonarne 

1. Absolwenci Uniwersytetu oraz absolwenci tych uczelni, z którymi Uniwersytet 

podpisał umowy o współpracy, określające zasady naboru absolwentów tych 

uczelni na studia w Uniwersytecie, przyjmowani są na I rok studiów drugiego 

stopnia niestacjonarnych na podstawie złożonych wymaganych dokumentów 

w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 

2. Pozostali kandydaci przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia 

niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów 

wyższych. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie 

przekroczy limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu 

dyplomów. 
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ROZDZIAŁ 4. 

WPROWADZANIE I MODYFIKACJA PROGRAMU 

KSZTAŁCENIA 

2. Sposób realizacji kierunku studiów określa program kształcenia. Program 

kształcenia obejmuje spójne dla tego programu: 

 efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia, 

 program studiów.  

3. Na program studiów rozumiany, jako opis procesu kształcenia prowadzący 

do uzyskania zakładanych efektów kształcenia składają się: 

 moduły kształcenia – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem 

do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby 

punktów ECTS. 

 plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i/lub niestacjonarnej. 

 sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez 

studenta. 

1. Wprowadzanie bądź zmiana efektów kształcenia dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia 

1.1 Wprowadzanie nowych efektów kształcenia lub zmiana istniejących 

efektów kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia 

1. Z wnioskiem o wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących efektów 

kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia może 

wystąpić Dziekan Wydziału lub KPKK, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek kierownika Katedry. 

2. Wniosek składany jest pisemnie przez Kuratora Kierunku Dziekanowi 

Wydziału w celu zaopiniowania. 
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3. Wniosek powinien zawierać: 

 kierunek, poziom i profil kształcenia, do którego odnosi się efekt 

(efekty) kształcenia, 

 symbol efektu (efektów) kształcenia, 

 opis kierunkowego efektu (efektów) kształcenia, 

 odniesienie do efektu (efektów) kształcenia w obszarze kształcenia, 

 wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz 

tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy 

(w szczególności studentów, absolwentów i pracodawców), 

 przedmiot/przedmioty (moduł/moduły), które będą realizować nowy 

efekt (efekty kształcenia), 

 uzasadnienie wprowadzenie nowego efektu (efektów) kształcenia 

4. Dziekan Wydziału w celu zaopiniowania przekazuje pisemny wniosek 

WKJK. 

5. WKJK opiniuje wniosek i może: 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia nowych lub 

zmiany istniejących efektów kształcenia dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia z rekomendacją (lub bez), 

 skierować wniosek do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w takiej 

sytuacji ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane 

elementy wniosku, 

 wyrazić negatywną opinię. 

6. Po otrzymaniu opinii WKJK Dziekan Wydziału kieruje wniosek pod 

obrady Rady Wydziału.  

7. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o: 

 przyjęciu propozycji przedstawionych we wniosku, 

 skierowaniu przedstawionego wniosku do korekty, 

 odrzuceniu propozycji przedstawionych we wniosku. 

8. Propozycja nowych efektów kształcenia lub zmiany istniejących efektów 

kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia jest 
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przekazywana Senatowi, zgodnie z procedurami wewnętrznymi 

Uniwersytetu.   

1.2. Wprowadzenie nowych macierzy efektów kształcenia lub zmiany w 

macierzy efektów kształcenia dla danego kierunku studiów 

1. Propozycje wprowadzenia nowych macierzy efektów kształcenia lub 

zmian w macierzy efektów kształcenia, która określa relacje między 

efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami 

kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych 

przedmiotów (modułów) zgłasza w formie pisemnego wniosku KPKK, 

Kierownik Katedry lub Samodzielnego Zakładu. 

2. Kurator Kierunku przekazuje propozycje zmian Dziekanowi Wydziału 

w celu zaopiniowania; Dziekan, w formie pisemnej, kieruje propozycje 

do WKJK. 

3. WKJK opiniuje proponowane zmiany i może: 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia nowych macierzy 

efektów kształcenia lub zmian w macierzy efektów kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia z rekomendacją 

(lub bez), 

 skierować propozycje do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w takiej 

sytuacji ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane 

elementy wniosku, 

 wyrazić negatywną opinię. 

4. Po otrzymaniu opinii WKJK Dziekan Wydziału kieruje wniosek dotyczący 

wprowadzenia nowych macierzy efektów kształcenia lub zmian 

w macierzy efektów kształcenia pod obrady Rady Wydziału. 

5. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o: 

 przyjęciu propozycji przedstawionych we wniosku, 

 skierowaniu przedstawionego wniosku do korekty, 

 odrzuceniu propozycji przedstawionych we wniosku. 
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2. Wprowadzenie programu studiów 

1. Przy konstruowaniu programu studiów uwzględniać należy zasady wynikające  

z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzeń wykonawczych MNiSZW, 

Polityki dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wewnętrznego 

Systemu Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym, a także 

Regulaminu studiów obowiązującego w Uniwersytecie. 

2. Program studiów dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale jest 

przyjmowany uchwałą Rady Wydziału. W przypadku kierunku, którego dotyczą 

zmiany w planie studiów prowadzonego przez Wydział wspólnie z innymi 

Wydziałami wymagane są uchwały wszystkich Rad Wydziałów prowadzących 

kierunek. 

3. Wniosek o wprowadzenie programu studiów może złożyć Dziekan Wydziału  

(w tym na podstawie wniosku złożonego przez nauczyciela akademickiego) lub 

KPKK, jak również Kierownik Katedry za pośrednictwem KPKK. 

4. Pisemny wniosek poprzez Dziekana Wydziału zostaje skierowany do WKJK 

w celu zaopiniowania. 

5. Elementy, które powinien zawierać wniosek określa Załącznik 2.  

6. Do wniosku należy dołączyć: efekty kształcenia określone dla programu studiów 

wraz z macierzą ich pokrycia oraz Karty Opisu Przedmiotów objętych programem 

studiów przygotowane w formie przyjętej w Uniwersytecie.  

7. Wniosek powinien określać rok akademicki, od którego zacznie obowiązywać 

nowy program studiów lub zastosowane zostaną wprowadzone zmiany. 

8. Dziekan Wydziału dokonuje wstępnej analizy wniosku, uwzględniając 

m.in. następujące czynniki: 

 zgodność otrzymanej propozycji programowej z efektami kształcenia dla 

kierunku studiów uchwalonymi przez Senat, 

 wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uniwersytetu oraz 

wyniki analizy potrzeb rynku pracy, 

 politykę dydaktyczną Uniwersytetu, 
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 możliwości kadrowe. 

9. Na podstawie przeprowadzonej analizy Dziekan Wydziału może: 

 przekazać wniosek WKJK, 

 wystąpić do Kuratora Kierunku o uzupełnienie lub skorygowanie wniosku. 

10. Po przekazaniu wniosku WKJK:  

 po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją przygotowuje opinię 

na temat otrzymanej zmiany w programie studiów.  

 w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału może skierować wniosek 

do zaopiniowania przez zewnętrznego recenzenta. 

 może poprosić Kuratora Kierunku o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 

wniosku. 

11. WKJK opiniuje wniosek i może: 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia programu studiów  

z rekomendacją (lub bez), 

 skierować wniosek do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w takiej sytuacji 

ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane elementy 

wniosku, 

 wyrazić negatywną opinię. 

12. Po otrzymaniu opinii WKJK Dziekan Wydziału kieruje wniosek wraz z pełną 

dokumentacją pod obrady Rady Wydziału. 

13. Rada Wydziału przeprowadza dyskusję na otrzymanym wnioskiem,  

a następnie w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o: 

 przyjęciu przedstawionej propozycji i terminie uruchomienia nowego programu 

studiów, 

 skierowaniu przedstawionej propozycji do korekty, 

 odrzuceniu programu studiów. 
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14. W przypadku skierowania przez Radę Wydziału programu studiów do korekty, 

Dziekan Wydziału przekazuje dokumentację Kuratorowi Kierunku. Poprawiona 

oferta programowa podlega ponownemu zaopiniowaniu przez WKJK, 

a w przypadku jej pozytywnego zaopiniowania kierowana jest przez Dziekana 

Wydziału pod obrady Rady Wydziału. 

15. Punkty 12, 13 i 14 mają zastosowanie w procedurze zmiany poszczególnych 

elementów składowych programów studiów.  

3. Weryfikacja efektów kształcenia dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia 

1. Weryfikowanie efektów kształcenia osiąganych przez studentów  

dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia następuje przez działania 

podejmowane przez prowadzącego zajęcia, Kierownika Katedry (Samodzielnego 

Zakładu), Kuratora Kierunku, Dziekana Wydziału, WKJK, Radę Wydziału. 

2. Weryfikacja efektów kształcenia dotyczy wszystkich typów zajęć dydaktycznych 

prowadzonych na danym kierunku studiów. 

3. Efekty kształcenia i sposoby ich weryfikowania są opisane w Kartach Opisu Przedmiotów 

dla poszczególnych przedmiotów (modułów). 

4. Potwierdzeniem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest pozytywna 

ocena wystawiona przez nauczyciela akademickiego, umieszczona w protokole 

elektronicznym 

5. Odpowiedzialność prowadzącego zajęcia w zakresie weryfikacji efektów 

kształcenia polega na: 

 zapoznaniu studentów z treścią Karty Opisu Przedmiotu, ze szczególnym 

uwzględnieniem metod weryfikacji osiągania efektów kształcenia dla 

przedmiotu, 

 bieżącej analizie osiąganych efektów kształcenia w trakcie trwania 

przedmiotu, 

 przeprowadzeniu egzaminów i zaliczeń prowadzących do ustalenia oceny  

z przedmiotu oraz potwierdzenia zakładanych efektów kształcenia,  
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 przechowywaniu dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie przez studenta 

założonych w programie efektów kształcenia przez okres 1 roku 

od przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia; a przez co najmniej 3 lata 

zachowanie zestawów stosowanych zadań, pytań, testów, itp.   

6. Studenci oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów  

i Polityce Dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego. 

7. Nauczyciele akademiccy, opracowując propozycje przedmiotów, proponują metody 

oceniania zapewniające ocenę realizacji zamierzonych efektów kształcenia i innych 

celów programowych, uwzględniając zasadę zróżnicowania metod egzaminowania 

przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. 

8. Kryteria oceniania są jasno określone w Kartach Opisu Przedmiotu  

i przedstawiane studentom na początku zajęć. Student może zapoznać się  

z programem przedmiotu/modułu, efektami kształcenia oraz sposobem 

ich weryfikowania na stronach internetowych. 

9. Metody oceniania studentów i przeprowadzania egzaminów (zaliczeń) 

są weryfikowane w ramach przeglądu programu kształcenia lub na wniosek Dziekana 

Wydziału, KPKK lub Kierownika Katedry. 

10. Odpowiedzialność Kierownika Katedry w zakresie weryfikacji efektów kształcenia 

polega na przygotowaniu i realizacji hospitacji zajęć dydaktycznych, która ma 

m.in. na celu ocenę zgodności tematyki prowadzonych zajęć z kartą opisu 

przedmiotu oraz na przeglądzie procesu weryfikacji efektów kształcenia 

w zakresie przedmiotu.  

11. Odpowiedzialność Kuratora Kierunku w zakresie weryfikacji efektów kształcenia 

polega na analizie Kart Opisu Przedmiotu przygotowanych przez nauczycieli 

akademickich pod kątem ich zgodności z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.  

12. Odpowiedzialność Dziekana Wydziału w zakresie weryfikacji efektów kształcenia 

polega na: 

 nadzorze nad wszystkimi pracownikami Wydziału, którzy biorą bezpośredni 

udział w zakresie monitorowania i bieżącej weryfikacji zakładanych efektów, 

 zapoznania się z rocznym sprawozdaniem sporządzonym przez WKJK, 
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 przygotowania informacji na Radę Wydziału w postaci  Sprawozdania 

Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń z realizacji programów 

kształcenia na kierunku, za rok akademicki  (Załącznik 3). 

13. Odpowiedzialność Rady Wydziału w zakresie weryfikacji efektów kształcenia 

polega na: 

 zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem sporządzonym przez WKJK, 

przekazanym przez Dziekana Wydziału, 

 zapoznanie się z rocznym Sprawozdaniem Dziekana Wydziału Finansów  

i Ubezpieczeń z realizacji programów kształcenia na kierunku, za rok 

akademicki.   

4. Wprowadzanie nowego przedmiotu (modułu)  

1. Propozycję nowego przedmiotu (modułu) może przedstawić Kierownikowi Katedry 

(Samodzielnego Zakładu) nauczyciel akademicki lub grupa nauczycieli 

akademickich. 

2. Przy opracowywaniu propozycji przedmiotu (modułu) nauczyciel akademicki 

kieruje się zasadą stosowania zróżnicowanych metod kształcenia prowadzących 

do osiągnięcia efektów kształcenia, jak również zróżnicowanych metody 

weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta.  

3. Propozycja nowego modułu kształcenia przedstawiana jest Kierownikowi Katedry 

(Samodzielnego Zakładu) w postaci Karty Opisu Przedmiotu w formie przyjętej 

w Uniwersytecie w Katowicach wraz z pisemnym uzasadnieniem jego 

wprowadzenia. 

4. Kierownik Katedry (Samodzielnego Zakładu) po zaakceptowaniu propozycji 

przedstawia ją KPKK. 

5. Kurator Kierunku wraz z KPKK dokonuje analizy propozycji nowego modułu 

kształcenia biorąc pod uwagę m.in.: 

 zgodność treści przedmiotu z kierunkowymi (specjalnościowymi) efektami 

kształcenia, 

 politykę dydaktyczną, 
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 możliwości kadrowe. 

6. Kurator Kierunku po wstępnym zaakceptowaniu przez KPKK propozycji nowego 

przedmiotu (modułu) przekazuje ją Dziekanowi Wydziału. 

7. Dziekan Wydziału po zaakceptowaniu propozycji przedstawia ją, w formie 

pisemnej, do zaopiniowania WKJK. 

8. WKJK opiniuje wniosek i może: 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia nowego przedmiotu 

(modułu) z rekomendacją (lub bez), 

 skierować wniosek do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w takiej sytuacji 

ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane elementy 

wniosku, 

 wyrazić negatywną opinię. 

9. Po otrzymaniu opinii WKJK Dziekan przedstawia propozycję wprowadzenia 

nowego modułu kształcenia Radzie Wydziału. 

10. Rada Wydziału przeprowadza dyskusję nad otrzymaną propozycją,  

a następnie w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o: 

 przyjęciu przedstawionej propozycji i włączeniu nowego modułu kształcenia do 

programu studiów, 

 skierowaniu przedstawionej propozycji do korekty, 

 odrzuceniu propozycji wprowadzenia nowego modułu kształcenia. 

5. Wprowadzanie nowej specjalności 

1. Propozycję nowej specjalności przedstawia Kuratorowi Kierunku Katedra 

reprezentowana przez Kierownika Katedry (Samodzielnego Zakładu), grupa 

Katedr reprezentowana przez lidera specjalności (wyznaczonego przez 

Kierowników Katedr przygotowujących propozycję specjalności) oraz Dziekan 

Wydziału. Propozycję nowej specjalności może zgłosić Dziekan Wydziału lub 

przez Dziekana nauczyciel akademicki. 
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2. Propozycja przedstawiana jest w formie wniosku, którego wzór określa 

Załącznik 4. 

3. Kurator Kierunku dokonuje wstępnej analizy zgodności proponowanej 

specjalności z misją i strategią Wydziału oraz Uniwersytetu, jak również 

potrzebami rynku pracy, z uwzględnieniem Polityki dydaktycznej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach i możliwości kadrowych. 

4. Kurator Kierunku po wstępnym zaakceptowaniu propozycji specjalności 

przekazuje wniosek o jej utworzenie Dziekanowi Wydziału. 

5. Dziekan może podjąć decyzję o zwołaniu Komitetu Programowego dla danego 

kierunku kształcenia w celu zaopiniowania propozycji nowej specjalności. 

6. Dziekan Wydziału przekazuje w formie pisemnej propozycje specjalności wraz  

z dokumentacją WKJK. 

7. Na wniosek Dziekana Wydziału ewaluację nowej specjalności oferowanej  

w ramach kierunku prowadzonego przez wydział może przeprowadzić Uczelniana 

Komisja Jakości Kształcenia. 

8. W przypadku kierunków prowadzonych przez wydział wspólnie z innym 

wydziałem dodatkowo wprowadza się obowiązek opiniowania nowej specjalności 

przez Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia. 

9. WKJK dokonuje analizy propozycji specjalności zwracając szczególną uwagę na: 

 zgodność proponowanej specjalności z misją i strategią Wydziału 

oraz Uniwersytetu, 

 zgodność profilu absolwenta specjalności z profilem absolwenta Kierunku 

oraz Uniwersytetu, 

 zgodność celów kształcenia na specjalności z celami kształcenia na kierunku, 

 odniesienie efektów kształcenia dla przedmiotów na specjalności do efektów 

kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów, 

 zgodność proponowanej specjalności i specjalnościowych modułów 

kształcenia z obecnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy, 

 zgodność treści specjalnościowych modułów kształcenia z profilem 

absolwenta specjalności, 

 odpowiednie proporcje i adekwatność punktacji ECTS w modułach kształcenia 

do nakładu pracy studenta, 
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 relacje planu studiów nowej specjalności w stosunku do specjalności 

już funkcjonujących, 

 statusy nadane modułom kształcenia, 

 odpowiednie zróżnicowanie metod nauczania i studiowania, 

 odpowiednie zróżnicowanie metod oceny studenta. 

10. WKJK opiniuje wniosek i może: 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia nowej specjalności 

z rekomendacją (lub bez), 

 skierować wniosek do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w takiej sytuacji 

ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane elementy 

wniosku, 

 wyrazić negatywną opinię. 

11. Po otrzymaniu opinii WKJK Dziekan Wydziału przedstawia propozycję 

wprowadzenia nowej specjalności Radzie Wydziału. 

12. Rada Wydziału przeprowadza dyskusję nad otrzymaną propozycją,  

a następnie w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o: 

 przyjęciu przedstawionej propozycji i włączeniu nowej specjalności do oferty 

programowej, 

 skierowaniu przedstawionej propozycji do korekty,  

 odrzuceniu propozycji wprowadzenia nowej specjalności. 

6. Wprowadzanie nowego kierunku studiów 

1. Propozycję nowego kierunku studiów może przedstawić Dziekan Wydziału albo  

poprzez Dziekana Kierownik Katedry (Samodzielnego Zakładu) albo nauczyciel 

akademicki lub grupa nauczycieli akademickich po zaopiniowaniu przez 

Kierownika Katedry (Samodzielnego Zakładu). 

2. Propozycja nowego kierunku powinna zostać zgłoszona w formie pisemnego 

wniosku zawierającego oprócz nazwy kierunku – wszystkie podstawowe 

informacje na jego temat (Załącznik 4). 
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3. Proponowany kierunek studiów powinien mieścić się w zakresie działalności 

dydaktycznej oraz naukowo-badawczej realizowanej przez Wydział. 

4. Propozycja nowego kierunku studiów jest opiniowana przez WKJK.  

5. Opinia WKJK jest przesyłana do Rady Wydziału, w celu zaopiniowania propozycji.  

6. Oferta programowa nowego kierunku jest przekazywana Senatowi, zgodnie  

z procedurami wewnętrznymi Uniwersytetu.   

7. Wprowadzenie, przekształcenie lub likwidacja studiów 

podyplomowych  

7. 1. Wprowadzenie nowego kierunku studiów podyplomowych 

1. Nauczyciel akademicki występuje do Dziekana z projektem powołania studiów 

podyplomowych, przedkładając niezbędną dokumentację do uruchomienia 

kształcenia obejmującą: 

a) projekt planu i program studiów, 

b) propozycję obsady kadrowej i stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, 

c) kalkulację kosztów. 

2. Szczegółowe zasady organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach określa Zarządzenie Rektora nr 43/17. 

3. Dziekan Wydziału przekazuje w formie pisemnej projekt studiów podyplomowych 

wraz z dokumentacją określoną w punkcie 1 do WKJK. 

4. WKJK opiniuje projekt i może: 

 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia studiów podyplomowych 

z rekomendacją (lub bez), 

 skierować projekt do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w takiej sytuacji 

ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane elementy projektu, 

 wyrazić negatywną opinię. 

 

5. Po otrzymaniu opinii WKJK Dziekan Wydziału przedstawia propozycję 

wprowadzenia studiów podyplomowych Radzie Wydziału. 

6. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z opinią WKJK, przeprowadza dyskusję nad 

otrzymaną propozycją, a następnie - w głosowaniu jawnym - podejmuje decyzję o: 
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 przyjęciu przedstawionego projektu studiów podyplomowych i włączeniu go do 

oferty, 

 skierowaniu przedstawionej propozycji do korekty, 

 odrzuceniu propozycji projektu studiów podyplomowych. 
 

7. Po przyjęciu przedstawionego projektu studiów podyplomowych przez Radę 

Wydziału, Dziekan wnioskuje do Rektora o powołanie studiów podyplomowych 

 

7. 2. Przekształcenie lub likwidacja studiów podyplomowych 

1. Kierownik studiów podyplomowych występuje do Dziekana z projektem 

przekształcenia lub likwidacji studiów podyplomowych, wraz z uzasadnieniem.  

2. Przedkładana dokumentacja dotycząca przekształcenia zawiera: 

a) projekt planu przekształcenia i przekształcony program studiów, 

b) propozycję obsady kadrowej i stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, 

c) kalkulację kosztów po przekształceniu studiów podyplomowych. 

3. Dziekan Wydziału przekazuje w formie pisemnej projekt przekształcenia studiów 

podyplomowych wraz z dokumentacją określoną w punkcie 2 do WKJK. 

4. WKJK opiniuje projekt przekształcenia i może: 

 

 wyrazić pozytywną opinię w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych 

z rekomendacją (lub bez), 

 skierować projekt przekształcenia do korekty, w przypadku zastrzeżeń; w 

takiej sytuacji ponownej analizie przez WKJK podlegają tylko korygowane 

elementy projektu przekształcenia, 

 wyrazić negatywną opinię. 

 

5. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z opinią WKJK, podejmuje uchwałę  

o przekształceniu studiów podyplomowych. 

6. Po uzyskaniu pozytywnej opinii WKJK, Dziekan wnioskuje do Rektora  

o przekształcenie studiów podyplomowych. 

7. W przypadku nieuruchomienia trzech kolejnych edycji studiów Dziekan występuje 

z wnioskiem do Rektora o likwidację studiów podyplomowych. 

8. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o likwidacji studiów podyplomowych. 

9. Dziekan wnioskuje do Rektora o likwidację studiów podyplomowych. 
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ROZDZIAŁ 5.   

Ewaluacja programów kształcenia  

1. Program kształcenia jest analizowany w ujęciu ilościowym i jakościowym zgodnie  

z zasadami przyjętymi w Polityce ddydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach. Przeglądy programów mają na celu poprawę jakości, eliminację 

nieprawidłowości i dostosowanie oferty do wymagań potencjalnych pracodawców. 

Podjęcie procedur weryfikacyjnych inicjuje Dziekan Wydziału. Ewaluacja programu 

kształcenia na danym kierunku studiów powinna odbywać się nie rzadziej, niż co 

3 lata.  

2. Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu 

kształcenia. 

3. Ewaluacja programów kształcenia będąca podstawą podejmowania działań 

doskonalących obejmuje w szczególności: 

 analizę informacji na temat zasobów kadrowych i materialnych Wydziału 

zaangażowanych w realizację kierunku, 

 przegląd i ocenę sylwetki absolwenta kierunku w kontekście ich zgodności z misją 

Uniwersytetu i Wydziału, 

 analizę programu studiów pod kątem zakładanych i realizowanych efektów 

kształcenia, 

 analizę i ocenę programów kształcenia w pod kątem oczekiwań pracodawców  

i rynku pracy, 

 analizę uzyskiwanego rozkładu ocen. 

4. Za przygotowanie danych do ewaluacji programów kształcenia jest odpowiedzialny 

KPKK. 

5. Oceny ewaluacyjnej dokonuje WKJK. 

2. Wnioski z ewaluacji WKJK przekazuje Dziekanowi Wydziału. 

3. Dziekan Wydziału przedstawia wnioski Radzie Wydziału. 
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4. Dziekan Wydziału, jeżeli zaistnieje taka konieczność, określa zalecenia w celu korekty 

ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w programach kształcenia w wyniku 

ich ewaluacji. 
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ROZDZIAŁ 6.   

Ocena jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych na 

Wydziale Finansów i Ubezpieczeń  

1. Kadra akademicka i jej ocena 

1.1. Kadra akademicka 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stosuje metody gwarantujące dobór kadry 

prezentującej odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Kadra zatrudniona  

w Uniwersytecie ma możliwość rozwijania i poszerzania swojego potencjału 

dydaktycznego oraz jest zachęcana do wartościowania swoich umiejętności.  

2. Wydział dokonuje systematycznego przeglądu osiągnięć dydaktycznych pracowników 

naukowo-dydaktycznych poprzez badania opinii studentów (studenckie ankiety)  

i wizytacje na zajęciach (hospitacje zajęć). 

3. Dobór kadry akademickiej odbywa się według kryteriów jasno określonych w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach. 

4. Przydzielanie poszczególnych zajęć wykładowcom uwzględnia ich kwalifikacje  

i umiejętności, a w uzasadnionych przypadkach doświadczenia praktyczne. 

1.2. Hospitacje zajęć 

1. Na Wydziale realizowane są okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych. 

2. Za przygotowanie i realizację hospitacji odpowiadają Kierownicy Katedr 

(Samodzielnych Zakładów) w zakresie prowadzonych przez Katedrę przedmiotów 

ujętych w planie studiów. 

3. Celem hospitacji jest ocena zajęć pod względem merytorycznym oraz 

wykorzystania materiałów i środków dydaktycznych.  

4. Szczegółowe warunki hospitacji określa Regulamin hospitacji zajęć 

dydaktycznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. 
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2. Badanie opinii studentów 

1. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzi się badania opinii studentów 

obejmującą ocenę zajęć oraz obsługi administracyjnej studenta w dziekanatach. 

2. Badania opinii studentów mają charakter badań ankietowych i wywiadów. 

3. 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 punktów ECTS przydzielonych przedmiotów. 

4. Ankietyzację przeprowadzają pracownicy Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia. 

5. Wywiady przeprowadzają przedstawiciele KPKK oraz WKJK.   

6. 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 oraz 

oceniani nauczyciele akademiccy. 

7. Na poziomie Wydziału zarówno Kierownik Katedry (Samodzielnego Zakładu), 

jak i Dziekan Wydziału przeprowadzają analizę wyników ankiet. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości: 

 Kierownik Katedry (Samodzielnego Zakładu), podejmuje decyzję o skierowaniu 

uwag i rekomendacji do nauczyciela akademickiego.  

 Dziekan Wydziału podejmuje decyzję o skierowaniu uwag i rekomendacji do 

Kierownika Katedry (Samodzielnego Zakładu).  

8. Dodatkowo na Wydziale przeprowadzana jest wśród studentów ankieta oceny 

satysfakcji studentów z przebiegu procesu dydaktycznego.  
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ROZDZIAŁ 7.   

Wspieranie studentów i absolwentów 

1. Wydział dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków studiowania poprzez 

odpowiednią selekcję kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz wzbogacanie 

zasobów materialnych, w tym bibliotek, pomieszczeń dydaktycznych, mechanizmów 

administracyjnej obsługi procesu dydaktycznego. 

2. Zasoby i środki do nauki oraz inne mechanizmy wspomagające proces studiowania 

powinny być łatwo dostępne dla studentów, opracowane z myślą o potrzebach 

studentów oraz poddawane bieżącej ocenie     i rewizji, co powinno prowadzić do 

wzrostu poziomu skuteczności oferowanych studentom usług wspomagania procesu 

studiowania.  

3. Studenci Wydziału korzystają z praw określonych w Regulaminie Studiów oraz 

podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w dokumentach statutowych  

i regulaminach. 

4. Studenci Wydziału są informowani o swoich prawach i obowiązkach przed 

rozpoczęciem studiów. 

5. Studenci objęci są wsparciem stypendialnym, które obejmuje stypendia za dobre 

wyniki w nauce, stypendia i zapomogi przyznawane w przypadku trudnej sytuacji 

materialnej oraz inne stypendia. Zasady wsparcia materialnego są określone  

w regulaminach stypendialnych. 

6. Wydział w ramach Uniwersytetu oferuje studentom pomoce dydaktyczne i zasoby 

wspomagające naukę w formie systematycznie wzbogacanego księgozbioru biblioteki 

akademickiej, bibliotek wydziałowych oraz pracowni komputerowych i zasobów 

informatycznych. 

7. Wydział przy współpracy z Akademickim Centrum Kariery (ACK)  dąży do wzrostu 

stopnia zatrudnialności absolwentów poprzez współpracę z otoczeniem 

gospodarczym. ACK jest jednostką, która w szczególnym stopniu wzmacnia więzi 

pomiędzy Uniwersytetem a przedstawicielami praktyki. 

8. Wydział wspiera rozwijanie zainteresowań i umiejętności sportowych w ramach 

urozmaiconej oferty zajęć wychowania fizycznego, w zajęciach zespołu pieśni i tańca 

oraz w zajęciach chóru akademickiego. 
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9. Wydział w ramach działań Uniwersytetu rozwija współpracę z instytucjami szkolnictwa 

wyższego poza granicami kraju i dąży do stworzenia studentom możliwości odbycia 

części studiów i praktyk w innych krajach. 

10. Wydział dba o wszechstronny rozwój studentów aktywnie włączając się  

w przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne. 

11. Wydział dba o rozwój obywatelski studentów poprzez pielęgnowanie tradycji, 

promowanie postaw obywatelskich i postaw szacunku dla instytucji państwa i jego 

symboli oraz aktywne uczestnictwo w życiu regionu i kraju. 
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ROZDZIAŁ 8.  

System informacyjny 

1. Publikowanie informacji w Internecie 

1. Wydział regularnie publikuje aktualne, bezstronne i rzetelne informacje zarówno  

w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym na temat prowadzonej polityki dydaktycznej 

oraz procedur jakości. 

2. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia jest transparentny, a jego 

założenia powinny być znane wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego. 

3. Wydział zamieszcza na swojej stronie internetowej niniejszy dokument  

i aktualizuje go w przypadku zmian. 

4. Wydział w systemie informatycznym Uczelni umieszcza informacje dotyczące: 

 efektów kształcenia, 

 opisu programu kształcenia, 

 opisu kierunku, 

 opisu specjalności, 

 kart opisu przedmiotu. 

2. Monitorowanie informacji zwrotnej od absolwentów, analiza 

karier absolwentów. Monitorowanie informacji od pracodawców 

i opiekunów praktyk 

1. 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 01 sierpnia 2011 roku. Opracowane wyniki badań 

są przekazywane w formie raportów Dziekanowi Wydziału oraz Kuratorom 

Kierunków według ustalonego wzoru i harmonogramu prac. 

2. Monitorowanie informacji od pracodawców i opiekunów praktyk realizuje ACK. 

3. ACK w porozumieniu z Kuratorem Kierunku ustala i pozyskuje dane niezbędne do 

formułowania zaleceń w zakresie doskonalenia jakości kształcenia,  
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a w szczególności: czas oczekiwania na ofertę pracy po zakończeniu studiów, 

miejsce pracy, zidentyfikowane przez absolwenta słabe i mocne strony 

zakończonej edukacji formalnej na tle wymagań pracodawcy. 

4. 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 włączeni w proces przygotowywania i doskonalenia programów 

studiów. Udział pracodawców może polegać na opiniowaniu opracowanych 

programów lub aktywnym udziale w seminariach, celem których jest 

przygotowanie nowego programu studiów. 

5. Pracodawcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne usługi edukacyjne 

(studia podyplomowe, kursy dokształcające, moduły zajęć) wynikające  

z wyłaniających się potrzeb praktyki gospodarczej. 
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ROZDZIAŁ 9.  

Doskonalenie jakości kształcenia 

1. Na podstawie wyników ewaluacji programów kształcenia, wyników hospitacji 

zajęć, wyników badania opinii studentów, wyników monitorowania informacji 

zwrotnej od absolwentów, analizy karier absolwentów oraz informacji od 

pracodawców i opiekunów praktyk, WKJK opracowuje propozycje działań na 

rzecz doskonalenia jakości kształcenia. 

2. Nauczyciele akademiccy mogą przekazywać WKJK kierunki zmian  

i propozycje działań doskonalących w zakresie jakości kształcenia. 
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Załączniki 

Załącznik 1 

 

 Informacja o rekrutacji i strukturze studentów  

na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń  

na 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).  

 

Kierunek …………………………………………….. 

Liczba kandydatów …………………………………. 

Wymagana liczba punktów …………………………. 

Data zakończenia naboru …………………………….  

Kampus  

Studia 

Katowice BOND ROND Razem 

Pierwszy nabór 

Studia pierwszego stopnia 

Stacjonarne     

Niestacjonarne     

Razem I st.     

Studia drugiego stopnia 

Stacjonarne     

Niestacjonarne     
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Razem II st.     

Razem I i II st.     

Dodatkowy  nabór 

Studia pierwszego stopnia 

Stacjonarne     

Niestacjonarne     

Razem I st.     

Studia drugiego stopnia 

Stacjonarne     

Niestacjonarne     

Razem II st.     

Razem I i II st.     

Razem liczba 

przyjętych 

studentów 

    

 

Zestawienie dla Wydziału 

Kampus  

Studia 

Katowice BOND ROND Razem 

Studia pierwszego stopnia 

Stacjonarne     

Niestacjonarne     

Razem I st.     

Studia drugiego stopnia 

Stacjonarne     

Niestacjonarne     

Razem II st.     

Razem I i II st.     

 

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

 

Kierunek……………………………………. 
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Studia pierwszego stopnia 

Kampus 

Tryb 

Katowice BOND ROND Razem 

I II III Razem I II III Razem I II III Razem 

ST              

NS              

Razem              

 

Zestawienie dla Wydziału 

Studia pierwszego stopnia 

Kampus 

Tryb 

Katowice BOND ROND Razem 

I II III Razem I II III Razem I II III Razem 

ST              

NS              

Razem              

 

 

 

 

 

Kierunek……………………………………. 

Studia drugiego stopnia 

Kampus 

Tryb 

Katowice BOND ROND Razem 

I II Razem I II Razem I II Razem 

ST           

NS           

Razem           
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Zestawienie dla Wydziału 

Studia drugiego stopnia 

Kampus 

Tryb 

Katowice BOND ROND Razem 

I II Razem I II Razem I II Razem 

ST           

NS           

Razem           

 

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

studentów wg trybów i lat studiów.  
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Załącznik 2 

 

Wniosek o wprowadzenie programu studiów  

na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 

 

1. Nazwa kierunku 

2. Stopień kształcenia 

3. Profil kształcenia 

4. Forma studiów 

5. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów 

6. Moduły kształcenia 

7. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiągniętych przez 

studenta 

8. Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 

9. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 

studentów: 

10.  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć  

z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia 

11.  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć  

o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych 

12.  Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując  

moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym 

kierunku studiów 

13.  Udział procentowy punktów ECTS do wyboru studenta 

14.  Struktura punktów ECTS wynikająca z przypisania kierunku do więcej niż 

jednego obszaru kształcenia 

15.  Łączna liczba godzin bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim, 

16.  Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach  
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z wychowania fizycznego, w przypadku, gdy program przewiduje takie zajęcia 

17.  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program 

przewiduje praktyki 
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Załącznik 3 

 

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń  

z realizacji programu kształcenia na kierunku………….... 

za rok akademicki ……… 

 

1. Zastosowane metody weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 

2. Syntetyczna informacja o ocenach uzyskanych przez studentów wg 

wskazanych przez kuratora przedmiotów. 

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

4. Syntetyczna informacja na temat losów zawodowych absolwentów na 

podstawie Raportu ACK. 

5. Informacja o wdrożonych w minionym roku akademickim działaniach 

doskonalących i ich efektach. 

6. Kierunki i propozycje działań w zakresie dalszego doskonalenia jakości 

kształcenia 
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Załącznik 4 

 

Wniosek o utworzenie nowej specjalności 

na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 

 

1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów 

2. Prowadzony kierunek studiów w ramach, którego utworzona zostanie nowa 

specjalność 

3. Poziom studiów 

4. Katedra (Katedry) lub inna jednostka mająca prowadzić specjalność 

5. Przewidywany termin rozpoczęcia studiów 

6. Cele kształcenia na specjalności 

7. Proponowane moduły kształcenia (przedmioty) dla specjalności wraz  

z Kartami Opisu Przedmiotu 

8. Matryca efektów kształcenia dla danej specjalności 

9. Plan studiów dla specjalności wraz z nadaniem statusu modułom kształcenia 

(przedmiotom) 

10. Charakterystyka absolwenta (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

zatrudnienia) 

11. Uzasadnienie merytoryczne (ze szczególnym uwzględnieniem celowości 

wprowadzenia nowej specjalności) 
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Załącznik 5 

 

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów 

na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 

 

1. Proponowany kierunek studiów 

2. Specjalności w ramach proponowanego nowego kierunku studiów 

3. Jednostka(i) mająca(e) prowadzić kierunek 

4. Ogólna charakterystyka studiów: 

a. przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia 

b. poziom kształcenia 

c. profil kształcenia wraz z uzasadnieniem  

d. forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne), czas trwania studiów 

e. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta 

f. przyporządkowanie do jednego lub większej liczby obszarów kształcenia 

g. wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia, 

h. wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju, 

i. ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca 

pracy i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów, 

j. wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza 

w przypadku studiów drugiego stopnia, 

k. zasady rekrutacji, 

l. różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych 

celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni. 

5. Opis zakładanych efektów kształcenia  

6. Opis programu studiów 

7. Opis warunków prowadzenia studiów i realizacji programu studiów.  
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8. Wykaz nauczycieli akademickich proponowanych do wypełnienia minimum 

kadrowego wraz z oświadczeniami, oraz dorobek naukowy nauczycieli 

stanowiących minimum kadrowe 

9. Dane dotyczące kosztochłonności kierunku 

10. Praktyki studenckie  

11. Informacja o infrastrukturze, dostępie do biblioteki  

12. Informacja o wdrożeniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia, z uwzględnieniem działań planowanych na rzecz stałego 

podnoszenia jakości kształcenia (doskonalenia programu kształcenia) na 

tworzonym kierunku. 

 


