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Wprowadzenie 

W celu spełnienia wymogów Deklaracji Bolońskiej, Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym, misji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania 

przygotowany został system oceny jakości kształcenia. 

Jakość kształcenia i jej ciągłe doskonalenie warunkuje rozwój kierunków studiów i ich 

umacnianie na mapie usług edukacyjnych województwa śląskiego, a takŜe pozwala na 

konkurowanie z ofertą dydaktyczną najlepszych  uczelni krajowych, nawiązywanie  

partnerskich kontaktów z uczelniami europejskimi oraz praktyką gospodarczą. Wysoka i 

ciągle doskonalona jakość kształcenia zapewnia odpowiednie przygotowanie absolwenta do 

wymogów stawianych przez rynek pracy. 

Dbałość o odpowiednie standardy jakości kształcenia na kierunkach realizowanych na 

Wydziale Zarządzania ma swój wyraz w: 

a) tworzeniu dostosowanych do potrzeb rynku pracy programów studiów i określeniu 

wymaganych efektów kształcenia dla kierunku studiów, 

b) stosowaniu odpowiednich procedur weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów 

kształcenia, 

c) podejmowaniu działań na rzecz innowacyjności procesu kształcenia i rozwoju kadry 

dydaktycznej, 

d) przyjęciu wysokiej jakości organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, 

e) monitorowaniu sposobu realizacji procesu dydaktycznego i jego ciągłym 

doskonaleniu, 

f) pozyskiwaniu informacji o poziomie wykształcenia absolwentów i ich wykorzystaniu 

w trakcie weryfikowania programów kształcenia. 

WdroŜenie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków realizowanych 

na Wydziale Zarządzania 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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Organizacja  Systemu zapewniania jakości kształcenia  dla kierunków 

studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania 

System zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opiera się na procesach 

i instytucjach, których celem jest systematyczne podnoszenie jakości oferowanych przez 

Wydział usług edukacyjnych. Oferta edukacyjna Wydziału budowana jest zgodnie ze strategią 

uwzględniającą aspiracje regionalne, krajowe i międzynarodowe Uczelni. Uniwersytet jest 

liderem kształcenia ekonomicznego w województwie śląskim, a działając w sieci publicznych 

uczelni ekonomicznych ma aspiracje odgrywania wiodącej roli w kształceniu kadr 

ekonomicznych dla Polski. 

 

System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania, wpisując się 

w politykę dydaktyczną Uniwersytetu, obejmuje planowanie i monitorowanie działalności 

dydaktycznej na studiach licencjackich i magisterskich. System funkcjonuje na podstawie 

następujących dokumentów: 

a) Standardów i wskazówek Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości 

w Szkolnictwie WyŜszym (European Network on Quality Assurance - ENQUA), 

b) Standardów Fundacji Promocji i Akredytacji kierunków Ekonomicznych, 

c) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz określonych rozporządzeń wydanych przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego, 

d) Misji i Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

e) Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 

f) Polityki Dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

g) Strategii Wydziału Zarządzania. 

 

Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

(WKJK) powoływana przez Radę Wydziału na kadencję władz dziekańskich. 

Do zadań WKJK naleŜy w szczególności: 
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• opiniowanie projektów tworzenia nowych kierunków i „ ścieŜki kształcenia” 

kształtującej specjalność, 

 

• opiniowanie programów studiów, efektów kształcenia, sposobów weryfikowania 

ich realizacji, 

• bieŜąca ocena przebiegu procesu dydaktycznego. 

 

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Rekrutacja 

 

1.1 Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

� Wszystkich kandydatów na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

obowiązuje rejestracja elektroniczna. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą 

Internetowego Systemu Rekrutacyjnego (ISR). Kandydaci wypełniają podanie 

elektroniczne. 

� Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów. Kandydaci składają podania 

wyłącznie na jeden kierunek studiów. W podaniu elektronicznym kandydat wybiera 

główny kierunek i moŜe równieŜ zaznaczyć kierunki alternatywne. 

� 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 wyraŜone na świadectwie dojrzałości w skali 

procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

� Kuratorzy mogą w opisie tworzonego kierunku lub specjalności studiów określić inne 

kryteria rekrutacyjne na dany kierunek lub specjalność. 

� Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zamieszczają w ISR informację o wynikach 

postępowania kwalifikacyjnego. 

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

Komisja Rekrutacyjna moŜe uruchomić przyjęcia z listy rezerwowej, (listę rezerwową 

stanowią kandydaci), 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. 
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1.2 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

� Rekrutacja na studia niestacjonarne ma charakter konkursowy i prowadzona jest na 

kierunki studiów. 

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

przekroczy limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu świadectw 

dojrzałości. 

1.3 Rekrutacja  na studia drugiego stopnia 

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

posiadający dyplom studiów wyŜszych z tytułem zawodowym magistra, licencjata, 

inŜyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne. Na 

studia magisterskie mogą być przyjmowani absolwenci róŜnych kierunków studiów 

licencjackich, równieŜ nieekonomicznych. 

� Rady Wydziałów proponują Senatowi Uniwersytetu szczegółowe zasady rekrutacji na 

poszczególne kierunki.  

� Kandydaci, którzy ukończyli studia wyŜsze (studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie) na kierunkach innych niŜ kierunki prowadzone na studiach 

drugiego stopnia w Uniwersytecie  Ekonomicznym w Katowicach, po przyjęciu na 

I rok studiów drugiego stopnia są zobowiązani do uzupełnienia róŜnic programowych 

w zakresie Podstaw ekonomii, Podstaw finansów, Podstaw prawa, Podstawy 

zarządzania, w ramach bezpłatnego kursu wyrównawczego zgodnie z wytycznymi 

Uniwersytetu. 

� Dla wybranych programów kształcenia mogą zostać określone dodatkowe kryteria 

rekrutacji. 

 

1.3.1 Studia stacjonarne 

� Kandydaci absolwenci studiów pierwszego stopnia stacjonarnych posiadający tytuł 

zawodowy licencjata nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych na podstawie 

złoŜenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję 

Rekrutacyjną, z zastrzeŜeniem, Ŝe 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 
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wyŜszych – minimalną ocenę na dyplomie wymaganą do przyjęcia na ten kierunek 

ustali Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

� 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 moŜe być przyjęty kandydat, który w wyniku 

egzaminu uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Wydziałową 

Komisję Rekrutacyjną. 

� Uczelniana Komisja Rekrutacyjna moŜe w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, podjąć decyzję 

o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu pisemnego. 

� Dla wybranych kierunków studiów mogą zostać określone dodatkowe kryteria 

rekrutacji. 

 

1.3.2  Studia niestacjonarne  

� Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przyjmowani są na I rok 

studiów drugiego stopnia niestacjonarnych na podstawie złoŜenia wymaganych 

dokumentów w terminie określonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 

� Pozostali  kandydaci  przyjmowani  są na I rok studiów drugiego stopnia 

niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów wyŜszych. 

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

przekroczy limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu dyplomów. 

 

2 Realizacja i modyfikacja programów kształcenia.  

 

2.1 Wprowadzanie lub modyfikacja efektów kształcenia 

� Sposób realizacji studiów na danym kierunku określa program kształcenia. 

� Program kształcenia obejmuje opis efektów określonych dla danego kierunku, 

poziomu i profilu oraz moduły kształcenia plan studiów i sposoby weryfikowania 

zakładanych efektów kształcenia.  

� Wprowadzenie nowego efektu kształcenia lub zmiana w zakresie przyjętych efektów 

jest inicjowana na pisemny wniosek kuratora kierunku lub dziekana. 

� Zaopiniowany przez WKJK wniosek dziekan przedkłada Radzie Wydziału.    



System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania   

-  - 
 

7 

� Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podejmuje decyzję o przyjęciu, odrzuceniu 

bądź skierowaniu do korekty złoŜonego wniosku. 

� Propozycja nowych lub zmienionych efektów kształcenia jest przekazywana Senatowi 

zgodnie z procedurami wewnętrznymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

2.2  Wprowadzanie nowego modułu/przedmiotu  

� KaŜdy nauczyciel akademicki moŜe przygotować propozycję modułu/przedmiotu i 

przedłoŜyć ją kuratorowi kierunku.  

� Propozycja modułu/przedmiotu opracowywana jest w formie Karty Opisu Przedmiotu 

(sylabusa). 

� Proponowany przedmiot powinien mieścić się w zakresie działalności dydaktycznej 

oraz naukowo-badawczej wykładowcy.  

� Opinię na temat proponowanego przedmiotu formułuje na piśmie Kurator kierunku. 

� Propozycja nowego przedmiotu jest przekazywana do zaopiniowania WKJK. 

� Po pozytywnym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału proponowana 

zmiana jest wprowadzana do programu studiów. 

 

2.3 Wprowadzanie nowego kierunku studiów  

Kierunek studiów wyŜszych ekonomicznych jest wyodrębnionym na podstawie 

kryteriów merytorycznych fragmentem/obszarem wiedzy podstawowej i stosowanej z zakresu 

nauk  ekonomicznych oraz pokrewnych dziedzin nauki. 

� Proponowany kierunek studiów powinien mieścić się w zakresie działalności 

dydaktycznej oraz naukowo-badawczej realizowanej przez Wydział. 

Propozycję nowego kierunku studiów moŜe przedstawić Dziekan Wydziału,  

kierownik katedry/samodzielnego zakładu za pośrednictwem Dziekana . 

Propozycja nowego kierunku jest zgłaszana w formie pisemnego wniosku 

zaopiniowanego przez samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego ze środowiska 

nauki lub praktyki gospodarczej. Wykaz wymaganych dokumentów zawiera (załącznik nr 1). 

� Propozycja nowego kierunku studiów jest opiniowana przez WKJK.  

� Opinia WKJK jest przesyłana do Rady Wydziału, w celu zaopiniowania propozycji.  
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� Oferta programowa nowego kierunku jest przekazywana Senatowi, zgodnie  

z procedurami wewnętrznymi Uniwersytetu.  

 

2.4 Przygotowanie oferty nowej „ścieŜki kształcenia” (specjalności) w ramach danego 

kierunku studiów. 

1. „ŚcieŜka kształcenia” kształtująca specjalność na kierunku studiów jest zbiorem 

dobranych na podstawie kryterium merytorycznego subdyscyplin naukowych, 

naleŜących do jednej lub kilku dyscyplin nauk ekonomicznych wykładanych w formie 

przedmiotów specjalnościowych. Specjalność umoŜliwia nabycie określonej wiedzy 

specjalistycznej jak i umiejętności i kwalifikacji, w tym umoŜliwiających 

przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej. 

2. Inicjatorem utworzenia nowej „ ścieŜki kształcenia” (specjalności) jest kierownik 

katedry/ katedr  lub kurator kierunku.  

3. Propozycja ma formę wniosku skierowanego do Dziekana Wydziału.   

4. Wniosek  skierowany do Dziekana powinien zawierać merytoryczne uzasadnienie 

potrzeby uruchomienia nowej specjalności jej odniesienie do specjalności juŜ 

istniejących na kierunku, wykazanie aktualności podejmowanej problematyki, ocenę 

zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu, a takŜe wymagane załączniki (spis 

wymaganych dokumentów jest wyszczególniony w  załączniku nr 2. 

5. Dziekan Wydziału dokonuje wstępnej oceny otrzymanej propozycji oferty 

programowej biorąc pod uwagę powyŜsze a takŜe stopień zgodności złoŜonej 

propozycji oferty programowej z misją Wydziału, moŜliwościami kadrowymi, 

polityką dydaktyczną oraz wymaganiami formalnymi. Dziekan Wydziału moŜe 

zwrócić się do kierowników katedr o uzupełnienie oferty programowej proponowanej 

specjalności lub poszczególnych przedmiotów. 

6. Dziekan Wydziału kieruje propozycję programu kształcenia do zaopiniowania 

Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia (WKJK). 

7.  WKJK dokonuje oceny proponowanej oferty specjalności ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

� zgodności profilu absolwenta specjalności z profilem absolwenta kierunku, 

w ramach którego proponowana specjalności ma być prowadzona oraz z misją 

Wydziału, 
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�  zgodności proponowanych efektów kształcenia z obszarowymi i kierunkowymi 

efektami kształcenia, 

�  zgodności treści programowych zawartych w sylabusach z profilem absolwenta 

tej specjalności, 

�  zgodności proponowanej specjalności z prognozowanymi potrzebami rynku pracy, 

�  adekwatności punktacji ECTS do nakładu pracy studenta,  

�  zróŜnicowania metod nauczania, studiowania oraz metod oceny studenta oraz 

prawidłowość doboru metod oceny z punktu widzenia weryfikacji efektów 

kształcenia. 

 

8. Komisja opracowuje raport  oceny otrzymanej propozycji  nowej specjalności. We wniosku 

sformułowanym w raporcie Komisja podejmuje decyzję o: 

�  przyjęciu propozycji oferty programowej w całości, 

�  przyjęciu warunkowym propozycji oferty programowej przy jednoczesnym 

skierowaniu jej części do korekty lub uzupełnienia, 

�  odrzuceniu w całości proponowanej oferty programowej i skierowanie jej do 

poprawienia lub uzupełnienia. 

 

9. Komisja przekazuje Dziekanowi raport oceny propozycji  nowej specjalności. Na jego 

podstawie Dziekan kieruje ofertę nowej specjalności wraz z całą dokumentacją pod obrady 

Rady Wydziału. 

10.  Rada Wydziału w głosowaniu jawnym opiniuje przedłoŜony Wniosek.  

11. Przyjęty przez Radę Wydziału wniosek w sprawie utworzenia nowej ścieŜki kształcenia 

(specjalności) stanowi podstawę wprowadzenia jej do  oferty programowej studiów. 

12. Przyjęcie wniosku w sprawie utworzenia nowej ścieŜki kształcenia (specjalności) 

powinno nastąpić najpóźniej  rok przed jej planowanym uruchomieniem. 

 

3. Badanie opinii studentów 

 

� Studenci dokonują oceny wykładowców i prowadzonych przez nich przedmiotów 

wypełniając przygotowane w tym celu kwestionariusze ankiet (załącznik nr 3) 

Ankietowaniu podlega kaŜdy wykładowca co najmniej raz na dwa lata.  
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� Wyniki przeprowadzonego badania Dziekan przedkłada odpowiednio kierownikowi 

danej katedry oraz pracownikowi, którego dotyczyło badanie. 

� Wyniki oceny studenckiej stanowią jedno z kryteriów okresowej oceny pracowników. 

� Dla poszczególnych kierunków studiów sporządza się co najmniej raz na trzy lata 

syntetyczne zestawienia opinii studentów obejmujące w szczególności: ocenę 

realizowanych zajęć oraz rekomendacje dotyczące doskonalenia procesu 

dydaktycznego. Zestawienie jest przygotowywane przez Zespół ds. Jakości 

Kształcenia i przesyłane do wiadomości Dziekana. 

 

4. Badanie losów absolwentów. Monitorowanie informacji od pracodawców 

i opiekunów  praktyk. 

 

� 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 2011roku (załącznik nr 4). Opracowane 

wyniki badań są przekazywane w formie raportów dziekanowi oraz kuratorom 

kierunków według ustalonego wzoru i harmonogramu prac. 

� Monitorowanie informacji od pracodawców i opiekunów praktyk w zakresie oceny 

realizowanego programu studiów oraz rekomendacji dotyczących jego doskonalenia 

realizuje Akademickie Centrum Kariery (ACK). Syntetyczne zestawienie 

przekazywane jest  Dziekanowi Wydziału. 

� Opinie, rekomendacje oraz oczekiwania pracodawców są brane pod uwagę przy 

tworzeniu oferty dydaktycznej oraz inicjowaniu innych form kształcenia (studia 

podyplomowe, kursy dokształcające). 

 

5.  Weryfikacja efektów kształcenia i ocenianie studentów 

 

� Efekty kształcenia i sposoby ich weryfikowania są opisane w sylabusach 

poszczególnych przedmiotów/modułów. 

� Weryfikacja efektów kształcenia dotyczy wszystkich typów zajęć dydaktycznych 

przewidzianych dla danego programu kształcenia. 
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� Potwierdzeniem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest pozytywna ocena 

wystawiona przez wykładowcę, umieszczona w protokole elektronicznym. 

� Studenci oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów1 

i Polityce Dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego2. 

� Wykładowcy, opracowując propozycje przedmiotów, konstruują metody oceniania 

zapewniające ocenę realizacji zamierzonych efektów kształcenia i innych celów 

programowych, uwzględniając zasadę zróŜnicowania metod egzaminowania 

przedmiotów realizowanych na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. 

� Kryteria oceniania są określone w Syllabusach i przedstawiane studentom na 

początku zajęć. Student moŜe zapoznać się z programem przedmiotu/modułu, 

efektami kształcenia oraz sposobem ich weryfikowania na stronach internetowych 

(System S4). 

� Metody oceniania studentów oraz weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia są 

sprawdzane w ramach szczegółowej analizy przeprowadzonych egzaminów. 

Harmonogram, zasady i tryb weryfikowania zakładanych efektów kształcenia określa 

Dziekan. 

� Egzaminatorzy przechowują przez okres 1 roku od przeprowadzenia egzaminu 

ocenione prace pisemne studentów. Przez co najmniej 3 lata egzaminatorzy 

przechowują zestawy stosowanych zadań, pytań, testów. 

� Dopuszcza się weryfikację zakładanych efektów kształcenia w formie egzaminu 

ustnego na podstawie przygotowanego zestawu pytań egzaminacyjnych. Egzamin 

ustny wymaga syntetycznego protokołu (załącznik nr 5) 

 

6. Hospitacje 

� Na Wydziale są przeprowadzane hospitacje zajęć dydaktycznych. 

� Za przygotowanie i realizację hospitacji w zakresie prowadzonych przez katedrę 

zajęć ujętych w programie kształcenia odpowiadają kierownicy katedr 

(samodzielnych zakładów)  

� Hospitacje mają formę wizytacji zajęć i są przeprowadzone przez kierownika katedry 

lub upowaŜnioną przez niego osobę. 

                                                 
1 Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, UE, Katowice 2012 
2 Polityka Dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2012 
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� Zajęcia prowadzone przez doktorantów oraz przez osoby zatrudnione nie dłuŜej niŜ 

rok są hospitowane co najmniej raz w semestrze. 

� Celem hospitacji jest ocena zajęć pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

� Protokoły z hospitacji są gromadzone i przechowywane przez kierownika katedry 

(samodzielnego zakładu). Wzór protokołu hospitacji ( załącznik nr 6). 

 

7. Ocena samodzielności przygotowania prac dyplomowych 

 

- prace dyplomowe są przygotowywane pod kierunkiem promotora wybieranego przez 

studenta oraz recenzowane przez jednego recenzenta zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Regulaminie studiów UE w Katowicach; 

- wszystkie prace dyplomowe przedkładane do obrony przez studentów Wydziału 

Zarządzania  podlegają sprawdzeniu pod kątem zapoŜyczeń i podobieństw do tekstów 

znajdujących się w systemowej bazie danych i w Internecie; 

-  dla sprawdzanych prac  generowany jest „Raport podobieństw”; 

-  szczegółowy opis procedury oceny samodzielności przygotowania prac jest zawarty w 

Zarządzeniu Rektora nr 1/2009 z 16 stycznia 2009 w sprawie procedury oceny 

samodzielności przygotowania prac dyplomowych przez studentów. 

 

8. Ewaluacja programów kształcenia 

� Program kształcenia na kierunkach realizowanych na Wydziale Zarządzania jest 

analizowany w ujęciu ilościowym i jakościowym zgodnie z zasadami przyjętymi 

w Polityce Dydaktycznej UE w Katowicach. Przeglądy programów mają na celu 

poprawę jakości, eliminację nieprawidłowości i dostosowanie oferty do wymagań 

potencjalnych pracodawców. Podjęcie procedur weryfikacyjnych inicjuje Dziekan 

Wydziału lub kurator kierunku. 

� Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu 

kształcenia. 

� Ewaluacja programów kształcenia będąca podstawą podejmowania działań 

doskonalących obejmuje w szczególności: 

a. analizę informacji na temat zasobów kadrowych i materialnych Wydziału 

zaangaŜowanych w realizację kierunku, 



System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania   

-  - 
 

13 

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

Uniwersytetu i Wydziału, 

c. analizę programu studiów pod kątem zakładanych i realizowanych efektów 

kształcenia, 

d. analizę i ocenę programów kształcenia w pod kątem oczekiwań pracodawców i 

rynku pracy, 

e. analizę uzyskiwanego rozkładu ocen. 

� Za przygotowanie i realizację ewaluacji programu kształcenia jest odpowiedzialna 

Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia. 

� Wnioski z ewaluacji są przekazywane dziekanowi, który przedstawia je Radzie Wydziału. 

9. Doskonalenie jakości kształcenia 
 

� Kierunki zmian i propozycje działań doskonalących w zakresie jakości kształcenia 

mogą być zgłaszane w formie pisemnej przez pracowników Wydziału Zarządzania. 

� Inicjatywy działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia są przekazywane 

Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. 

� System Zapewniania Jakości Kształcenia dla Kierunku jest transparentny, a jego 

załoŜenia powinny być znane wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego. 
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ZAŁ ĄCZNIKI: 

1. Procedura tworzenia nowego kierunku. 

2. Dokumentacja do uruchomiania nowej specjalności. 

3. Wzór ankiety dotyczącej opinii studentów. 

4. Kwestionariusz badania losów zawodowych absolwentów i wzór raportu. 

5. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia (wzór protokołu egzaminu 

ustnego).   

6. Formularz oceny zajęć w ramach hospitacji. 

7. Wzór sprawozdania dziekan wydziału z oceny efektów kształcenia na 

kierunku. 
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Załącznik 1.  Procedura tworzenia nowego kierunku (zawartość wniosku o utworzenie 

nowego kierunku studiów) 

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: 

� uzasadnienie utworzenia kierunku, 

� określenie poziomu kształcenia, profilu i trybu, 

�  zbieŜność z misją Uczelni, 

�  informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w dyscyplinie lub 

dziedzinie związanej z proponowanym kierunkiem studiów, 

�  sylwetka absolwenta, 

�  program studiów (wykaz przedmiotów, sylabusy, efekty kształcenia, tabele odniesień 

efektów kierunkowych do efektów obszarowych, macierze pokrycia kierunkowych 

efektów kształcenia), 

� zasady rekrutacji, przewidywane limity przyjęć, czas trwania studiów, 

� imienny wykaz osób wchodzących w skład minimum kadrowego, 

�  zgody na zaliczenie do minimum kadrowego, 

�  dorobek naukowy osób proponowanych do minimum kadrowego, 

�  informacja o skutkach finansowych utworzenia kierunku, 

�  ocena zasobów bibliotecznych i warunków lokalowych, 

�  opinia pracodawców (przedstawicieli praktyki) o proponowanym programie studiów, 

� ocena prognozowanej zatrudnialności absolwentów, 

� wewnętrzny system oceny jakości kształcenia na proponowanym kierunku, 

� opinia Senackiej Komisji ds Programów Nauczania i Dydaktyki, 

� uchwała Rady Wydziału kierującej wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów. 

 

Do wniosku dołączona zostaje uchwała Senatu. 

 

 

 

 

 



System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania   

-  - 
 

16 

Załącznik 2.  Dokumentacja wymagana do uruchomiania nowej specjalności 

 

1. Pismo przewodnie kierownika katedry (lidera specjalności). 

2. Merytoryczne uzasadnienie wprowadzenia nowej specjalności. 

3. Sylabusy proponowanych przedmiotów. 

4. Opis sylwetki absolwenta. 

5. Opinia ACK na temat przewidywanej zatrudnialności absolwentów proponowanej 

specjalności. 

6. Ocena programu kształcenia na nowej specjalności sporządzona przez przedstawiciela 

praktyki. 
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Załącznik 3 Wzór ankiety dotyczącej opinii studentów  
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Załącznik 4 Kwestionariusz badania losów zawodowych absolwentów i wzór raportu  

ANKIETA DLA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W 
KATOWICACH 

 
 

Pod patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zespół ds. 
Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów, przy współpracy z ACK prowadzi 
badania dotyczące losów zawodowych absolwentów Uczelni. Celem badania jest określenie 
jak wiedza i umiejętności podczas studiowania wpływają na ścieŜki karier absolwentów. 
Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety, którą kierujemy do wszystkich absolwentów 
UE w Katowicach. 
Podkreślamy, Ŝe ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane jedynie w 
postaci zagregowanej. 
W niniejszym kwestionariuszu spotkać moŜna 2 rodzaje pytań: 

• Pytania jednokrotnego wyboru (a, b, c, d), w których wybraną odpowiedź zaznaczamy 
kółkiem 

a) odpowiedź xyz 
b) odpowiedź wybrana 

• Pytania wielokrotnego wyboru (checkbox), w których wybrane odpowiedzi 
(przynajmniej jedną) naleŜy oznaczyć znakiem „X” w wyznaczonych polach 
(kwadraty). 

� odpowiedź wybrana 1 
�    odpowiedź xyz 

� odpowiedź wybrana 2 
W przypadku pytań o ocenę proszę zaznaczyć tylko jedno pole na w kaŜdym wierszu. 

 ________________________________________________________________________________________
1. Jaki był główny powód podjęcia przez Pana/Panią studiów na naszej uczelni? 

a) zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej 
b) poszerzenie perspektyw zatrudnienia/awansu 
c) dokształcenie w ramach wykonywanego zawodu 
d) rozwijanie zainteresowań 
e) presja społeczna lub rodzinna 
f) uzupełnienie wiedzy z innego kierunku/wydziału/uczelni* 
g) nie dostałem się na inną uczelnię 
h) dogodna lokalizacja 
inne:........................................................................................................................ 

 
2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z ukończonego kierunku? 

a) tak 
b) nie 
 

3.  Jak ocenia Pan/Pani dopasowanie programu nauczania oraz ofert dodatkowych uczelni do 
potrzeb rynku? 

 bardzo źle źle przeciętnie dobrze bardzo dobrze 
Program 
kierunku 

�  �  �  �  �  

Oferta 
dodatkowa 

�  �  �  �  �  
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4. Czy w trakcie studiów korzystał/korzystała Pan/Pani z następujących form 
uzupełniania/rozwijania swojej wiedzy i umiejętności? 
� nie korzystałem/korzystałam 
� praca w zawodzie 
� praktyki 
� staŜe 

� szkolenia zawodowe 
� kursy językowe  
� odczyty, seminaria, sympozja 
� samokształcenie  

Inne:………………………………… 
 
5. Jakie były/są największe przeszkody w podnoszeniu swoich kwalifikacji? 
� brak czasu 
� brak zainteresowania 
� brak informacji dotyczącej bieŜącej oferty 
� wysokie koszty 

Inne......................................................................................................................... 
 

6. Czy po zakończeniu studiów korzystał/korzystała Pan/Pani z form rozwoju wymienionych 
w pyt. 4 lub innych? Jeśli tak, proszę wypisać najcenniejsze z nich. 

a) tak (wypisz:………………………………………………………………..) 
b) nie 
 

7. Czy miał/miała Pan/Pani trudności w znalezieniu odpowiedniej pracy po ukończeniu 
studiów? 

a) tak 
b) nie 
 

8. Czy obecnie jest Pan/Pani osobą aktywną zawodowo (pracującą lub zarejestrowaną jako 
bezrobotną)? 

a) tak 
b) nie 
 

9. Jakiej pomocy udzieliła Panu/Pani Uczelnia przy poszukiwaniu pracy? 
Rodzaj pomocy tak nie 

Dostęp do bazy ofert pracy � � 
Doradztwo zawodowe � � 
Konsultacje (np. porada psychologa, przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmowy 
kwalifikacyjnej) 

� � 

Szkolenia lub warsztaty � � 
Inna: ................................................................... � � 
śadna �  

 
10. Jakiej pomocy w poszukiwaniu pracy, z punktu widzenia doświadczenia na rynku pracy, 
oczekiwałby/oczekiwałaby Pan/Pani od uczelni? 

� dostęp do bazy ofert pracy 

� doradztwo zawodowe 

� konsultacje (np. porada psychologa, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 
symulacja rozmowy kwalifikacyjnej) 

� szkolenia lub warsztaty 
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� Ŝadna 
Inne:..................................................................................................... 
 

11. Proszę ocenić, w skali 1-3 (gdzie 1 – nieistotny, 2 – istotny, 3 – bardzo istotny) 
przydatność wskazanych obszarów wiedzy i umiejętności w Pana/Pani pracy oraz wpływ 
jaki wywarła Uczelnia na ich kształtowanie: 

 
 

Atut 
Ocena istotności w pracy Ocena wpływu Uczelni 

1 2 3 Trudno ocenić 1 2 3 Trudno ocenić 
Zarządzanie � � � �  � � � �  
Wiedza ekonomiczna � � � �  � � � �  
Zdolności interpersonalne � � � �  � � � �  
Odporność na stres � � � �  � � � �  
Obsługa komputera � � � �  � � � �  
Samodzielność � � � �  � � � �  
Organizacja pracy � � � �  � � � �  
Praca w zespole � � � �  � � � �  
Języki obce � � � �  � � � �  
Kreatywność � � � �  � � � �  
Myślenie analityczne � � � �  � � � �  
Inne:................. 
......................... 

� � � �  � � � �  

 
 
 
12. Czy w trakcie swojej kariery zajmował/zajmowała Pan/Pani kiedykolwiek stanowisko 
kierownicze? (Proszę zaznaczyć najwyŜsze) 

a) tak, prowadząc własną firmę 
b) tak, top management 
c) tak, średniego szczebla 
d) tak, niŜszego szczebla 
e) nie 

13. W jakiej branŜy podejmował/podejmowała Pan/Pani zatrudnienie? 

BranŜa 
Miejsce zatrudnienia (po studiach) 

pierwsze kolejne 
Handel �  �  
Przemysł �  �  
Górnictwo �  �  
Administracja �  �  
Bankowość �  �  
Hutnictwo �  �  
Budownictwo �  �  
Finanse �  �  
Szkolnictwo �  �  
HR �  �  
Inne .....................  �  �  
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14. Jak długo szukał/szukała Pan/Pani pierwszej pracy po ukończeniu studiów? 

a) nie szukałem/szukałam dotąd pracy 
b) pracowałem/pracowałam przed 

podjęciem studiów 
c) w trakcie studiów (proszę podać na 

którym roku:….) 

d) do miesiąca od ukończenia studiów 
e) 1 - 6 miesięcy od ukończenia studiów  
f) 7 - 12 miesięcy od ukończenia studiów 
g) ponad rok od ukończenia studiów 

 
15. Jakich kompetencji brakowało Panu/Pani w pracy po studiach? 

� asertywność 
� doświadczenie zawodowe 
� kreatywność 
� j. obce 
� logistyka 

� obsługa oprogramowania 
� wiedza specjalistyczna 
� marketing 
� prowadzenie negocjacji 
Inne:………………………………….. 

 
 
 
16. Proszę ocenić, w skali 1-5 (gdzie 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – 
bardzo dobrze),  swoją obecną lub ostatnią pracę pod względem: 
 1 2 3 4 5 Trudno powiedzieć 
Ciekawość pracy � � � � � �  
Kontakt z ciekawymi ludźmi � � � � � �  
MoŜliwość rozwoju � � � � � �  
Perspektywa awansu � � � � � �  
Praca zgodna z zawodem � � � � � �  
Satysfakcja � � � � � �  
 
17. Forma Pana/Pani zatrudnienia to: 

a) własna działalność gospodarcza 
b) umowa na okres próbny 
c) umowa o pracę na zastępstwo 
d) umowa o pracę na czas nieokreślony 
e) umowa o pracę na czas określony 
f) kontrakt menagerski 

g) umowa o dzieło 
h) umowa agencyjna 
i) staŜ absolwencki 
j) pracuję bez umowy 
k) inna 

 
18. Jaka jest/była forma własności przedsiębiorstwa obecnego/ostatniego Pana/Pani 
pracodawcy? 

Rodzaj 
Miejsce pracy (po studiach) 

pierwsze  obecne/ostatnie 
Przedsiębiorstwo/ instytucja państwowe �  �  
Przedsiębiorstwo prywatne �  �  
Spółka akcyjna �  �  
Spółka z.o.o. �  �  
Spółdzielnia �  �  
Organizacja pozarządowa �  �  
Prowadzę własną działalność gospodarczą �  �  
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 �  �  

 
19. Czy podejmowana przez Pana/Panią praca (po studiach) była zgodna z kierunkiem 
kształcenia? 

a) tak 
b) przewaŜnie tak 
c) przewaŜnie nie 
d) nie 

20. Patrząc z perspektywy czasu, co zmieniłby/zmieniłaby Pan/Pani w przebiegu swojej 
kariery zawodowej? 

� uczelnię 

� kierunek studiów 

� praktykę 

� staŜ zawodowy 

� pierwszą pracę 

� nie podjąłbym studiów 
inne:…………………………………………. 

 
METRYCZKA 

Płeć Wiek 
StaŜ pracy w obecnym 
miejscu zatrudnienia 

Czy jesteś osobą 
niepełnosprawną? 

a) kobieta 
b) męŜczyzna 
 

a) poniŜej 30 lat 
b) 31-40 lat 
c) 41-50 lat 
d) powyŜej 50 lat 
 

a) poniŜej roku 
b) rok do 5 lat 
c) 6-10 lat 
d) 11-20 lat 
e) 21-30 lat 
f) powyŜej 30 lat 

a) tak (orzeczona grupa 
inwalidzka) 

b) tak (bez orzeczenia) 
c) nie 
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE UKOŃCZONYCH STUDIÓW NA UE 

Tryb Stopień studiów 
Rodzaj ukończonej szkoły 

średniej 

� stacjonarne 
(dzienne) 

� niestacjonarne 
(zaoczne) 

� I stopień 
(licencjackie/inŜynierskie*) 

� II stopień (magisterskie 
uzupełniające) 

� jednolite magisterskie 

a) Liceum ogólnokształcące 
b) Liceum profilowane 
c) Technikum 

 
Kierunki ukończone na UE:................................................. 
Ocena końcowa za ostatnio ukończony kierunek:............... 
Kierunki ukończone na innych uczelniach:......................... 
Obecnie kontynuuję/nie kontynuuję* studiów (jeśli tak, to proszę podać nazwę uczelni oraz 
kierunek:………………………………………………………….) 
 
 Miejsce zamieszkania 

Obecnie W trakcie studiów Przed studiami 
Kraj    
Województwo/ 
miejscowość 
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Jeśli chciałaby Pan/Pani zgłosić uwagi dotyczące przedmiotu badania lub samej ankiety, to 
proszę zamieścić je poniŜej:................................................................................................. 
  
  
  
Załącznik 5. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia (wzór protokołu egzaminu 
ustnego). 

PROTOKÓŁ 

dla egzaminu/zaliczenia przeprowadzonego w formie ustnej* 

Przedmiot:……………………………………………………………………………………. 

Egzaminator…...………………………………………………………………………………. 

Data/ miejsce…………………………………………………………………………………… 

Kierunek/tryb/grupa …………………………………………………………………………... 

 

Do egzaminu/zaliczenia przystąpiło……………..……………...........................……………… 

Egzamin/ zaliczenie z wynikiem pozytywnym zaliczyło............................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

                                                                                                                      ……………………. 
                                                                                                                       data i podpis egzaminatora 

Załącznik: 

1) lista zagadnień (pytań) egzaminacyjnych. 

* protokół ustny stanowi uzupełnienie protokołu elektronicznego. 
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Załącznik 6.  Formularz oceny zajęć w ramach hospitacji  

NOTATKA Z HOSPITACJI ZAJ ĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

Wydział Zarządzania 

Uniwersyet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra ………………………………………………………………

przeprowadzonej w semestrze zimowym / letnim* 

roku akademickiego………………………………. w dniu: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Prowadzący zajęcia (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stopień naukowy)

………………………………………………………………………………………… …………………………………..

Przedmiot Typ zajęć (wykład, ćwiczenia, inne)

……………… ……………… …………………………..

Sala Numer grupy Czas trwania zajęć (od godz. do godz.)

Liczba obecnych:…………………. Liczba osób w grupie:………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba hospitująca  (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stopień naukowy)

Uwagi merytoryczne:

Zgodność tematyki zajęć z kartą opisu przedmiotu

Przygotowanie Prowadzącego do zajęć

Pozostałe uwagi

Potwierdzam zapoznanie się z treścią

…………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Podpis osoby hospitowanej Podpis osoby hospitującej Podpis Kierownika Katedry

* - niepotrzebne skreślić

ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
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Wydział Zarządzania 

Uniwersyet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra ………………………………………………………………

przeprowadzonych w semestrze zimowym / letnim* 

roku akademickiego………………………………. 

Wykaz hospitacji

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Łączna liczba osób hospitowanych: ………………

Łączna osób hospitujących: ………………

Podpis i pieczęć Kierownika Katedry …………………………..……..

* - niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Data Osoba hospitowana Hospitujący
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Załącznik 7.  Sprawozdanie Dziekana Wydziału Zarządzania 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). (dziekanaty). 

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

studiowania.(dziekanaty). 

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

studentów wg trybów i lat studiów. (dziekanaty). 

4. Zastosowane metody weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych.(wykładowcy-protokoły, system S4). 

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

kuratora przedmiotów.(dziekanaty). 

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

ds. Jakości Kształcenia). 

7. Syntetyczna informacja na temat losów zawodowych absolwentów na .podstawie 

Raportu ACK.(ACK, prodziekani). 

8. Kierunki i propozycje działań w zakresie dalszego doskonalenia jakości 

kształcenia.(dziekani, kuratorzy,  rady programowe kierunków, konsultanci-praktycy). 

9. Informacja o wdroŜonych w minionym roku akademickim działaniach doskonalących 

i ich efektach. 
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Lista kuratorów poszczególnych kierunków studiów realizowanych na 

Wydziale Zarządzania (kadencja 2012-2016) 

 

 

Kierunek 

 

Kurator 

 

Analityka Gospodarcza 

 

Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak 

 

Gospodarka Turystyczna 

 

Prof. UE dr hab. Teresa śabińska 

International Business 

 

Prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc 

 

 

Logistyka 

 

Prof. Dr hab. Danuta Kempny 

 

Mi ędzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

 

Prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc 

Zarządzanie 

 

Prof. dr hab. Jerzy Rokita 

Prof. dr hab. Janusz StruŜyna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


