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Program 

 Zmiany w Systemie Zarządzania 
Kierunkami Studiów  

 Opinia i wnioski Uczelnianej Komisja 
Jakości Kształcenia w sprawie raportów 
Kuratorów  

 Organizacja Dnia / Dni Otwartych 
Uniwersytetu  

 Sprawy bieżące i wolne wnioski   



Główny cel 

 System Zarządzania Kierunkami Studiów 
ma przyczynić się do osiągnięcia 
pierwszego celu strategicznego 
Uniwersytetu, który został sformułowany w 
Strategii Uczelni:  

Atrakcyjna oferta dydaktyczna  

i kształcenie na konkurencyjnym 
poziomie 



Cele operacyjne  

 SZKS ma pomóc w zrealizowaniu trzech 
celów operacyjnych, którymi są: 

1) budowanie atrakcyjnej i 
konkurencyjnej oferty dydaktycznej 
oraz internacjonalizacja kształcenia 

2) zapewnianie wysokiej jakości 
kształcenia 

3) monitorowanie oferty edukacyjnej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach 



Zmiany w Systemie 
Zarządzania 

Kierunkami Studiów  



Rada Programowa 

Do zadań Rady Programowej należy: 

opiniowanie i inicjowanie zmian w programie studiów, 
w tym w zakresie doboru przedmiotów 
specjalnościowych i form zajęć 

opiniowanie opisu efektów uczenia się oraz profilu 
absolwenta kierunku 

opiniowanie oferty specjalności w ramach programu 
studiów 

analiza i ocena jakości kształcenia na kierunku w celu 
doskonalenia programu studiów 

wspieranie działań promujących kierunek studiów 

opiniowanie Raportu Kuratora kierunku oraz 
zgłaszanie uwag, propozycji zmian w zakresie 
powierzonych zadań 

 



Rada Programowa 

 Radę Programową stanowią eksperci oraz 
specjaliści reprezentujący praktykę gospodarczą, 
przedstawiciele społeczności lokalnej, 
metropolitalnej, przedstawiciel absolwentów 
kierunku studiów, przedstawiciele studentów, 
Kurator i Menedżer kierunku, a także pracownicy 
badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni  

 Rada Programowa spośród swoich członków 
wybiera przewodniczącego, z zastrzeżeniem, że 
przewodniczącym nie może być Kurator lub 
Menedżer kierunku 

 



Kurator kierunku 

Do obowiązków Kuratora kierunku należą 
działania związane z podejmowaniem decyzji 
strategicznych dotyczących kierunku studiów, 
w tym zapewnienia właściwej obsady 
kadrowej i mających na celu doskonalenie 
programów kształcenia zgodnie ze 
światowymi i krajowymi wzorcami, 
przepisami prawa oraz innymi regulacjami 
wewnętrznymi, a także uwzględniając wyniki 
badań losów absolwentów, opinie i sugestie 
pracodawców oraz przedstawicieli praktyki 
gospodarczej  



Do zadań Kuratora kierunku należy: 

 monitoring wzorców kształcenia na tych 
samych lub zbliżonych kierunkach studiów 

 opracowanie propozycji efektów uczenia się i 
ich przedstawianie na posiedzeniu rady ds. 
dydaktyki i jakości kształcenia  

 zapewnienie aktualności i integralności kart 
opisu przedmiotów w systemie do publikacji 
kart opisu przedmiotów 

 monitorowanie stopnia osiągania przez 
studentów przyjętych efektów uczenia się 

 tworzenie profilu kandydata i absolwenta 
kierunku oraz prowadzonych na nim 
specjalności 

Kurator kierunku 



 inicjowanie zmian w programie studiów oraz 
formach zajęć dydaktycznych, zgodnie ze 
Strategią Rozwoju Uniwersytetu 

 modyfikowanie istniejących lub tworzenie 
nowych programów (np. przygotowanie nowych 
lub modyfikacja/likwidacja istniejących 
specjalności) 

 przedstawienie Dziekanowi opinii w sprawie 
planowanej obsady kadrowej na kierunku, w tym 
o posiadanej wiedzy, kompetencjach i 
doświadczeniu pozwalającym na prawidłową 
realizację zajęć, proponowanie zmian w obsadzie 
w wyniku analizy wyników oceny zajęć 
dydaktycznych przez studentów 

 wnioskowanie o powołanie lub zmianę Menedżera 
kierunku, nadzorowanie i koordynowanie 
podejmowanych przez niego działań 



 współpraca z Radą Programową kierunku 

 wnioskowanie o powołanie członków Rady 
Programowej lub dokonanie zmian w jej składzie 

 sprawowanie nadzoru nad kosztochłonnością 
kierunku studiów 

 nadzorowanie jakości kształcenia na kierunku, w 
tym analiza wyników oceny zajęć dydaktycznych 
przez studentów 

 udział w pracach Komisji ds. przygotowania 
akredytacji kierunku studiów 

 sporządzanie rocznego raportu z podjętych 
działań 



Menedżer kierunku 

Do obowiązków Menedżera kierunku należą 
działania operacyjne, w zakresie 
prowadzonego kierunku studiów, w tym 
współpraca z Kuratorem kierunku i Radą 
Programową  



Do zadań Menedżera kierunku należy: 

 poszukiwanie i implementowanie dobrych praktyk 
oraz innowacji dydaktycznych stosowanych na 
zbliżonych kierunkach studiów 

 inicjowanie ponadstandardowych form kształcenia 
(takich jak: wyjazdy studyjne, warsztaty 
prowadzone przez praktyków lub wykładowców 
zagranicznych) 

 proponowanie modyfikacji w programie studiów 
oraz efektach uczenia się 

 monitorowanie dostępności i prawidłowości 
sporządzania kart opisów przedmiotów 

Menedżer kierunku 



 monitorowanie liczebności grup studenckich pod 
względem zgodności z wewnętrznymi 
uregulowaniami 

 wspieranie działań promocyjnych kierunku studiów 
oraz procesu rekrutacji 

 nawiązywanie i koordynowanie współpracy ze 
szkołami średnimi (w tym organizacja zajęć dla 
uczniów oraz utrzymywanie relacji z opiekunami 
szkół partnerskich i patronackich) 

 nawiązywanie i koordynowanie relacji z otoczeniem 
gospodarczym 

 tworzenie sieci współpracy (m.in. ułatwiającej 
aplikowanie na praktyki i staże) 

 inicjowanie działań związanych z uczestnictwem 
studentów w konkursach i projektach oraz 
promowanie tego rodzaju aktywności 



 inicjowanie działań związanych z 
odpowiedzialnością społeczną 

 współpraca z Kuratorem kierunku i Radą 
Programową 

 sporządzenie raportu z działań podjętych w danym 
roku akademickim wraz z propozycjami zmian i 
złożenie go Kuratorowi kierunku w wyznaczonym 
przez niego terminie 
 



Nowe elementy w 
Systemie Zarządzania 
Kierunkami Studiów  



System samodoskonalenia  



System samodoskonalenia  



Zadania  

 Zorganizowanie spotkania z nauczycielami 
akademickimi wykładającymi na kierunku  

 Powiązanie kierunku z misją i strategią uczelni 

 Wskazanie celów i efektów uczenia na kierunku 

 Uświadomienie roli każdego przedmiotu w 
całości programu  

 Określenie zróżnicowania obszaru kształcenia na 
I i II stopniu  

 Wymogów stawianych pracom lic. i mgr   

 Ukazanie elementów wyróżniających kierunku 
na tle podobnych kierunków w kraju i/lub za 
granicą    

 



Zadania  

 Określenie znaczenia dla kierunku wartości 
strategicznych Uczelni: 

 Jakość 

 Innowacyjność 

 Profesjonalizm 

 Integralność  

 Społeczna odpowiedzialność  

 Umiędzynarodowienie 



Zadania  

 UKJK – wypracowanie standardowych 
kryteriów i mierników oceny kierunku i tym 
samym zmiany formy raportu Kuratora   

 Kuratorzy – wypracowanie specyficznych 
dla kierunku kryteriów i mierników oceny 
kierunku  

 BSiJK – wypracowanie narzędzi badania 
różnych wymiarów jakości kształcenia i 
obsługi studenta   



Kolejne spotkanie   

 Na początku semestru letniego po 
otrzymaniu raportu z akredytacji CEEMAN 

 Coroczne spotkania na początku roku 
akademickiego wyznaczające kierunki 
rozwoju kierunków studiów   




