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Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

ul. Mickiewicza 64 

71-101 Szczecin 

 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: EKONOMIA 

1. Poziom/y studiów: pierwszy i drugi stopień 

2. Forma/y studiów: stacjonarne, niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: ekonomia i finanse 

 

 



 
Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Obszar kształcenia / obszary kształcenia, z których został 
wyodrębniony kierunek studiów:  

w zakresie nauk społecznych 

Dziedzina / dziedziny nauki, do których odnoszą się efekty 
kształcenia 

dziedzina nauk ekonomicznych 

Dyscyplina / dyscypliny naukowe, do których odnoszą się 
efekty kształcenia 

ekonomia - dyscyplina wiodąca 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Symbol 
Opis zakładanych efektów kształcenia 

Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla obszaru 
(obszarów) 

WIEDZA 

K_W01 
ma podstawową wiedzę o genezie i ewolucji nauk ekonomicznych w kontekście 

rozwoju społeczno-gospodarczego 
S1A_W01 

K_W02 ma podstawową wiedzę o rodzajach systemów gospodarczych i ich elementach S1A_W01 

K_W03 
zna podstawowe kategorie ekonomiczne, ma podstawową wiedzę o zasadach 
gospodarowania i teoriach ekonomii 

S1A_W01 

K_W04 
ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur ekonomicznych 
i instytucjach życia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą 

S1A_W02 

K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach gospodarki rynkowej S1A_W02 

K_W06 
zna podstawowe relacje zachodzące między strukturami ekonomicznymi 
i instytucjami życia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą 

S1A_W03 

K_W07 
ma podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki i instytucji 
ekonomicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym 

S1A_W03 

K_W08 
zna podstawowe rodzaje i etapy tworzenia więzi ekonomiczno-społecznych 
i rządzące nimi prawidłowości 

S1A_W04 

K_W09 
zna ogólne zależności między koncepcjami ekonomicznymi a zmianami 
w gospodarce 

S1A_W04 

K_W10 
ma podstawową wiedzę o istocie i uwarunkowaniach przedsiębiorczości 
jednostek ludzkich i zespołów 

S1A_W05 

K_W11 
zna podstawowe koncepcje zachowań człowieka w gospodarce, w szczególności 
w roli nabywcy i przedsiębiorcy 

S1A_W05 

K_W12 
zna podstawowe metody matematyczne i statystyczne stosowane w badaniach 
ekonomicznych 

S1A_W06 

K_W13 
zna podstawowe narzędzia gromadzenia i prezentacji danych społeczno- 
gospodarczych na poziomie makro, mezo i mikroekonomicznej 

S1A_W06 

K_W14 
zna podstawowe metody analizy danych społeczno-gospodarczych, zwłaszcza 
metody z zakresu analizy ekonomicznej i finansowej, z uwzględnieniem koncepcji 
zrównoważonego rozwoju 

S1A_W06 

K_W15 
zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych 

S1A_W07 

K_W16  
ma podstawową wiedzę o normach i standardach w poszczególnych obszarach 
działalności społeczno-gospodarczej, w tym w obrocie krajowym 
i międzynarodowym, ochronie środowiska oraz w sektorze publicznym 

S1A_W07 

K_W17 
zna prawne aspekty ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady 
społecznej odpowiedzialności niezbędne przy podejmowaniu decyzji 
ekonomicznych 

S1A_W07 

K_W18 
zna prawne aspekty ochrony wartości niematerialnych i prawnych w stopniu 
podstawowym 

S1A_W10 



3 

K_W19 
ma podstawową wiedzę o strukturach, specyfice i procesach zachodzących 
w instytucjach i organizacjach gospodarczych 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W20 zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10 

K_W21 ma podstawową wiedzę o tworzeniu podmiotów gospodarczych S1A_W11 

K_W22 
ma podstawową wiedzę o planowaniu i realizacji strategii rozwoju podmiotów 
gospodarczych z uwzględnianiem innowacyjności i ryzyka 

S1A_W11 

K_W23 
ma znajomość technik matematycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego 
opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów ekonomicznych o średnim 
poziomie złożoności 

X1A_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi interpretować zaobserwowane elementarne zjawiska i procesy społeczno-
gospodarcze 

S1A_U01 

K_U02 potrafi pozyskiwać podstawowe dane empiryczne z zakresu nauk ekonomicznych S1A_U02 

K_U03 
potrafi analizować przyczyny i przebieg elementarnych zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych wykorzystując pojęcia stosowane w naukach 
ekonomicznych 

S1A_U03 

K_U04 
potrafi prognozować zjawiska i procesy w gospodarce z wykorzystaniem 
podstawowych metod i narzędzi 

S1A_U04 

K_U05 
potrafi posługiwać się systemami normatywnymi i podstawowymi normami 
i zasadami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych 

S1A_U05 

K_U06 
potrafi ocenić przydatność typowych metod i dobrych praktyk do rozstrzygania 
dylematów społecznych, gospodarczych i ekologicznych 

S1A_U06 

K_U07 
potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary 
wymagające modyfikacji 

S1A_U06 

K_U08 
potrafi wskazać właściwe rozwiązania typowych problemów społeczno-
gospodarczych 

S1A_U07 

K_U09 
potrafi przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia wybranymi 
metodami 

S1A_U08 

K_U10 potrafi zastosować wybrane metody analizy gospodarki i jej otoczenia S1A_U08 

K_U11 potrafi przygotować typowe prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych S1A_U09 

K_U12 
posiada umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazywaniu 
wiedzy z zakresu życia społeczno-gospodarczego 

S1A_U10 

K_U13 
posługuje sie językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

K_U14 
potrafi analizować problemy ekonomiczne oraz znajdować ich rozwiązania 
w oparciu o poznane narzędzia matematyczne 

X1A_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego poprzez uzupełnianie i doskonalenie 
nabytej wiedzy i umiejętności 

S2A_K01 

K_K02 
wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i współpracowników przy realizacji 
projektów badawczych z zakresu nauk ekonomicznych 

S2A_K02 

S2A_K03 

K_K03 
potrafi osiągnąć wyznaczone cele związane z prowadzonymi przez siebie 
badaniami z zakresu nauk ekonomicznych 

S2A_K03 

K_K04 
prezentuje własne poglądy dotyczące różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego 

S2A_K03 

S2A_K04 

K_K05 
potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących różnych dziedzin 
życia społeczno-gospodarczego 

S2A_K05 

K_K06 
wykazuje gotowość kształcenia ustawicznego poprzez uzupełnianie 
i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności 

S2A_K06 

K_K07 
wykazuje się kreatywnością, jest otwarty na zmiany i potrafi działać w sposób 
przedsiębiorczy 

S2A_K07 
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Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Obszar kształcenia / obszary kształcenia, z których został 

wyodrębniony kierunek studiów:  
w zakresie nauk społecznych 

Dziedzina / dziedziny nauki, do których odnoszą się efekty 

kształcenia 
dziedzina nauk ekonomicznych 

Dyscyplina / dyscypliny naukowe, do których odnoszą się 

efekty kształcenia 
ekonomia - dyscyplina wiodąca 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Symbol 
Opis zakładanych efektów kształcenia 

Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla obszaru 
(obszarów) 

WIEDZA 

K_W01 
ma rozszerzoną wiedzę o genezie i ewolucji nauk ekonomicznych w kontekście 
rozwoju społeczno-gospodarczego 

S1A_W01 

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach systemów gospodarczych i ich elementach S1A_W01 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o zasadach gospodarowania i teoriach ekonomii S1A_W01 

K_W04 

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur ekonomicznych 
i instytucjach życia społeczno-gospodarczego oraz pogłębioną wiedzę 
w odniesieniu do wybranych struktur ekonomicznych i instytucjach życia 
społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą 

S1A_W02 

K_W05 ma rozszerzoną wiedzę o podmiotach gospodarki rynkowej S1A_W02 

K_W06 
ma pogłębioną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami 
ekonomicznymi i instytucjami życia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą 

S1A_W03 

K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki i instytucji 
ekonomicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym 

S1A_W03 

K_W08 
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach i etapach tworzenia więzi ekonomiczno 
społecznych i rządzących nimi prawidłowościach 

S1A_W04 

K_W09 
ma pogłębioną wiedzę o zależnościach między koncepcjami ekonomicznymi 
a zmianami w gospodarce 

S1A_W04 

K_W10 
ma pogłębioną wiedzę o wybranych obszarach aktywności człowieka 
w gospodarce 

S1A_W05 

K_W11 
zna podstawowe metody ekonometryczne stosowane w analizie i opisie zjawisk 
ekonomicznych 

S1A_W06 

K_W12 
ma pogłębioną wiedzę o wybranych narzędziach gromadzenia i prezentacji 
danych społeczno-gospodarczych na poziomie makro, mezo i mikroekonomicznej 

S1A_W06 

K_W13 
zna zaawansowane metody analizy danych społeczno-gospodarczych zwłaszcza 
metody z zakresu analizy wartości i ryzyka 

S1A_W06 

K_W14 
ma szeroką wiedzę o krajowych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych 

S1A_W07 

K_W15 

ma pogłębioną wiedzę o normach i standardach w poszczególnych obszarach 
działalności społeczno-gospodarczej, w tym w obrocie krajowym 
i międzynarodowym, wycenie przedsiębiorstw oraz na regionalnym szczeblu 
sektora publicznego 

S1A_W07 

K_W16  
ma pogłębioną wiedzę o strukturach, specyfice i procesach zachodzących 
w instytucjach i organizacjach gospodarczych 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W17 
zna podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

S1A_W10 

K_W18 
ma pogłębioną wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

S1A_W11 



5 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi interpretować i wyjaśniać zaobserwowane zjawiska i procesy społeczno 
gospodarcze oraz występujące między nimi relacje 

S1A_U01 

K_U02 
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną zakresu ekonomii do opisu przebiegu 
i analizowania przyczyn procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych 

S1A_U02 

K_U03 
potrafi zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do formułowania własnych 
opinii na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych 

S1A_U02 

K_U04 
potrafi dobrać w sposób właściwy metody wyceny, analizy ryzyka oraz rachunku 
efektywności do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych 

S1A_U02 

K_U05 
potrafi wskazać cele badań i formułować proste hipotezy badawcze dotyczące 
problemów społeczno-gospodarczego 

S1A_U03 

K_U06 
potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym 
i międzynarodowym 

S1A_U03 

K_U07 
potrafi interpretować wyniki badań, weryfikować proste hipotezy badawcze 
i wyciągać wnioski 

S1A_U03 

K_U08 
potrafi samodzielnie przeprowadzić prognozę złożonych procesów społeczno 
gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu 
ekonomii, w tym procesu modelowania 

S1A_U04 

K_U09 
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami oraz 
uwzględniać je przy rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych 

S1A_U05 

K_U10 
wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do krytycznej 
analizy, interpretacji i oceny zjawisk społeczno-gospodarczych 

S1A_U06 

K_U11 
potrafi samodzielnie generować rozwiązania prostych problemów społeczno - 
gospodarczych na poziomie przedsiębiorstwa lub regionalnym i proponuje 
rozstrzygnięcia w tym zakresie 

S1A_U07 

K_U12 
potrafi zastosować wybrane metody analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia na 
gruncie pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii 

S1A_U08 

K_U13 
posiada pogłębioną umiejętność pisania różnych prac pisemnych z zakresu 
ekonomii lub dyscyplin pokrewnych 

S1A_U09 

K_U14 
posiada pogłębioną umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
w przekazywaniu wiedzy z zakresu ekonomi lub dyscyplin pokrewnych 

S1A_U10 

K_U15 
posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego wynikającą ze zmienności 
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych 

S2A_K01 

K_K02 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01 

K_K03 
potrafi aktywnie współpracować w grupie w różnych rolach rozwiązując, złożone 
problemy ekonomiczne 

S2A_K02 

K_K04 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania zwłaszcza w zakresie problemów społeczno-gospodarczych 

S2A_K03 

K_K05 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
ekonomisty 

S2A_K04 

K_K06 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących różnych dziedzin 
życia społeczno-gospodarczego oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 
społeczne swojej działalności 

S2A_K05 

K_K07 
wykazuje gotowość kształcenia ustawicznego poprzez uzupełnianie 
i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności w obszarze nauk społecznych 

S2A_K06 

K_K08 
wykazuje się kreatywnością, jest otwarty na zmiany, potrafi działać w sposób 
przedsiębiorczy, przy zachowaniu postawy etycznej 

S2A_K07 

 
Objaśnienia kodów efektów programu: 
X_XXX np. K_W01, gdzie: 

 Pierwszy X – oznacza symbol kierunkowych (dla programu) efektów kształcenia, czyli (K), następnie podkreślnik,  

 Drugi X oznacza kategorię efektu, i tak: W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje (postawy), 

 Ostatnie dwa znaki oznaczają kolejny numer efektu dla programu studiów (kierunku studiów) w ramach danej kategorii. 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Dariusz Zarzecki  
prof. dr hab./ prof. zw. US/ Kierownik Katedry 

Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw WNEIZ - 

przewodniczący 

Iga Rudawska  
prof. dr hab./ prof. zw. US/ Kierownik Katedry Analizy i 

Strategii Przedsiębiorstw WNEIZ 

Jacek Batóg  
dr hab./ prof. nadzw. US/ Prodziekan ds. 

Kształcenia i Rozwoju, Dyrektor Instytutu 

Ekonometrii i Statystyki WNEIZ 

Tomasz Bernat  
dr hab./ prof. nadzw. US/ Prodziekan ds. Nauki i 

Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Katedry 

Mikroekonomii WNEIZ 

Barbara Kryk  

dr hab./ prof. nadzw. US/ Dyrektor Instytutu 

Ekonomii, Kierownik Katedry Polityki Społeczno-

Gospodarczej i Europejskich Studiów 

Gospodarczych WNEIZ 

Danuta Miłaszewicz  
dr hab./ prof. nadzw. US/ Kierownik Katedry 

Makroekonomii WNEIZ 

Halina Nakonieczna-Kisiel  dr hab./ prof. nadzw. US WNEIZ 

Ewa Bilewicz  dr WNEIZ 

Lidia Kłos  dr WNEIZ 

Wiesława Kostanciak  dr WNEIZ 

Jarosław Narękiewicz  dr WNEIZ 

Mirela Romanowska  dr WNEIZ 

Mateusz Czerwiński  mgr WNEIZ 
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Prezentacja uczelni 

Uniwersytet Szczeciński to największa na Pomorzu Zachodnim uczelnia wyższa, 

zatrudniająca około 2000 pracowników, w tym 1200 pracowników naukowych. Kształci się 

tu ponad 12 tys. studentów, dla których doskonalona jest oferta dydaktyczna i 

przygotowywane są wciąż nowe kierunki kształcenia (około 70 kierunków studiów). Studenci 

uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają 

m.in.: teatr akademicki, chór, Strefa Kultury Studenckiej, Akademicki Związek Sportowy, 

NZS, AIESEC oraz ELSA. 

Studenci mają możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 11 filii. Znajduje 

się tam ponad 1 350 tys. wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych. 

Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest uczestnictwo w programie Erasmus. 

Dzięki realizacji w ostatnich latach coraz liczniejszych projektów, doskonalona jest baza 

naukowa i infrastrukturalna, która umożliwia współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz 

innymi jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. 

Jednym z 11 Wydziałów jest Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, który nieustannie 

zwiększa swój potencjał badawczy i naukowy oraz rozmiary, zakres i formy kształcenia. 

Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ekonomicznych – w dyscyplinach naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz 

finanse. Do tej pory Wydział wypromował ponad 30 tys. magistrów ekonomii, nadał ponad 

500 osobom stopień doktora nauk ekonomicznych i ponad 100 – stopień doktora 

habilitowanego. Na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i 

doktoranckich studiuje około 1,4 tys. studentów. Stworzona jest też możliwość studiowania 

dla osób niepełnosprawnych. 

WNEiZ w 2014 roku otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, z 

tego względu dbałość o wysoki poziom wiedzy i kształcenia studentów to dla władz i 

pracowników Wydziału priorytet. Stale jest doskonalony system jakości kształcenia, a oferta 

kształcenia (na I, II i III stopniu studiów) dostosowana jest do potrzeb rynku pracy, czego 

przykładem są kierunki związane z gospodarką nieruchomościami. Wzmacniane są postawy i 

zachowania innowacyjne oraz współpraca z zagranicą. Współpraca Wydziału z szeroko 

rozumianym otoczeniem stanowi jedno z kluczowych zadań. Intensyfikowane są relacje: ze 

studentami, z absolwentami, z biznesem, z mediami, z podmiotami rynku lokalnego i 

instytucjami naukowo-badawczymi, z organizacjami non-profit, z uczelniami krajowymi, 

zagranicznymi i szkołami średnimi oraz z lokalną społecznością. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

1.1. Koncepcja kształcenia  

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020 (a także zapisami 

Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich) nadrzędną misją Uniwersytetu jest jedność 

nauki i kształcenia (zał. 1.1). W Strategii Uniwersytetu nacisk położono również na 

umożliwienie dostępu do wiedzy i jej upowszechnianie (misja społeczna), kształtowanie elit i 

liderów społecznych (misja obywatelska) oraz twórcze uczestnictwo w lokalnych i 

globalnych procesach kulturotwórczych (misja kulturowa).  

Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia jest zbieżna z celami określonymi w Strategii 

rozwoju US, a w szczególności: 

 podniesieniem jakości badań naukowych (kategoria A Wydziału, liczba awansów 

naukowych, system oceny pracowników - Baza Osiągnięć Pracowników),  

 podniesieniem jakości i poziomu kształcenia (analiza programu kształcenia i jego 

doskonalenie),  

 współpracą z otoczeniem, czego efektem jest konsultowanie programu kształcenia przez 

różne podmioty.  

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przede wszystkim zdobycie przez studenta 

gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych oraz 

umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych. Studia mają także na celu 

przygotować absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w skali 

lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. Realizacja programu studiów pozwoli na 

przygotowanie absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu gospodarczym i 

intelektualnym zarówno regionu, jak i całego kraju. 

1.2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, prowadzący zajęcia z określonych przedmiotów na 

kierunku ekonomia wykorzystują w procesie edukacyjnym wyniki własnych indywidualnych 

i zespołowych badań naukowych, zgodnie z ich zainteresowaniami badawczymi i 

specjalizacją. 

Prowadzone badania pozwalają na systematyczną aktualizację treści programowych 

realizowanych przedmiotów. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w tematyce 

przedmiotów specjalnościowych, a także ma wpływ na tematykę prac dyplomowych. 
 

1.3.  Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego 

oraz rynku pracy, roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w 

procesie opracowania koncepcji kształcenia i jej doskonalenia 

Przy tworzeniu i modyfikacji programu studiów dla kierunku ekonomia korzystano z opinii 

interesariuszy zewnętrznych (Konsultacyjna Rada Praktyków - 

http://www.wneiz.pl/wspolpraca-z-biznesem/rada-praktykow) reprezentujących różne 

http://www.wneiz.pl/wspolpraca-z-biznesem/rada-praktykow
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instytucje gospodarcze, w tym m.in.: SGI, Ciroko, FOSFAN, Agencja Rozwoju Metropolii 

Szczecińskiej, Euroafrica, ZincPower Sp. z o.o., Żegluga Polska, Bulk Cargo-Port Szczecin 

Sp. z o.o., LCL UK LTD, a także z opinii Samorządu Studenckiego. 

1.4. Sylwetki absolwenta 

Na obu poziomach studiów, na kierunku ekonomia, student ma możliwość wyboru jednej z 

dwóch specjalności: analizy gospodarcze i ekonomia menedżerska. 

Studia pierwszego stopnia 

Absolwent specjalności ekonomia menedżerska posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne przygotowujące do: 

 zajmowania stanowisk w urzędach administracji państwowej i samorządowej, a zwłaszcza 

w wydziałach odpowiedzialnych za wykorzystanie i obsługę funduszy Unii Europejskiej; 

 pełnienia funkcji młodszego specjalisty ds. ekonomicznych w organizacjach i instytucjach 

związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, tj. regionalne dyrekcje i fundusze 

ochrony środowiska, producentów energii ze źródeł odnawialnych; 

 bycia asystentem zarządu lub młodszym specjalistą w średnich i dużych 

przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych i komunalnych, 

 zajmowania stanowiska samodzielnego pracownika zarządzającego na szczeblu 

operacyjnym instytucją ekonomii społecznej, fundacją lub stowarzyszeniem 

pozarządowym. 

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy 

niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.  

Absolwent specjalności analizy gospodarcze posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne przygotowujące do: 

 pracy młodszego analityka biznesowego w przedsiębiorstwach konsultingowych oraz 

audytorskich; 

 pracy przy ocenie wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniowych 

w instytucjach finansowych, w tym w bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszach 

kapitałowych oraz instytucjach pożyczkowych tworzonych w ramach wsparcia z Unii 

Europejskiej; 

 objęcia stanowiska asystenta lub młodszego specjalisty w jednostce organizacyjnej 

odpowiedzialnej za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa; 

 gromadzenia i selekcji danych wykorzystywanych przez dziennikarzy ekonomicznych, 

przy komentowaniu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce; 

 pracy na stanowiskach referentów w różnego typu podmiotach gospodarczych. 

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy 

niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.  

Studia drugiego stopnia 

Absolwent specjalności ekonomia menedżerska posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne przygotowujące do: 
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 zajmowania samodzielnych stanowisk w urzędach administracji państwowej i 

samorządowej, a zwłaszcza w wydziałach odpowiedzialnych za wykorzystanie i obsługę 

funduszy Unii Europejskiej, 

 pełnienia funkcji specjalisty ds. ekonomicznych w organizacjach i instytucjach 

związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, tj. regionalne dyrekcje i fundusze 

ochrony środowiska, producenci energii ze źródeł odnawialnych oraz działach czy 

komórkach zajmujących się tymi zagadnieniami w przedsiębiorstwach czy instytucjach 

finansowych, 

 bycia asystentem zarządu w średnich i dużych przedsiębiorstwach państwowych oraz 

prywatnych, 

 zajmowania stanowiska samodzielnego pracownika zarządzającego na szczeblu 

strategicznym instytucji ekonomii społecznej, trzeciego sektora.  

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy 

niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.  

Absolwent specjalności analizy gospodarcze posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne przygotowujące do: 

 pracy analityka biznesowego w przedsiębiorstwach konsultingowych oraz audytorskich 

 pracy przy ocenie wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniowych 

w instytucjach finansowych, w tym w bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszach 

kapitałowych oraz instytucjach pożyczkowych tworzonych w ramach wsparcia z Unii 

Europejskiej, 

 objęcia stanowiska asystenta, samodzielnego referenta specjalisty w jednostce 

organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa, 

 bycia komentatorem medialnym zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce, 

 pełnienia funkcji doradcy gospodarczego w instytucjach rządowych, regionalnych i 

pozarządowych, 

 świadczenia indywidualnych niezależnych usług analitycznych zainteresowanym 

inwestorom lub osobom fizycznym. 

Absolwent przygotowywany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

1.5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystywane wzorce krajowe i 

międzynarodowe 

W procesie tworzenia programów studiów na kierunku ekonomia uwzględniono przede 

wszystkim założenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Ponadto wykorzystano programy 

kształcenia realizowane w szkołach biznesu tj. Warwick Business School (UK), London 

School of Economics and Political Science (UK) oraz Aalto University (Fin). 

1.6. Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia 

Efekty kształcenia wpisują się w zakres dyscypliny naukowej ekonomia, do której przypisany 

został kierunek ekonomia. 

Za kluczowe kierunkowe efekty kształcenia można uznać: 



12 

Studia pierwszego stopnia 

w zakresie: 

1) wiedzy 

- zna podstawowe kategorie ekonomiczne, ma podstawową wiedzę o zasadach 

gospodarowania i teoriach ekonomii, 

- ma podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki i instytucji 

ekonomicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, 

- zna podstawowe narzędzia gromadzenia i prezentacji danych społeczno- 

gospodarczych na poziomie makro, mezo i mikroekonomicznej, 

- ma podstawową wiedzę o normach i standardach w poszczególnych obszarach 

działalności społeczno-gospodarczej, w tym w obrocie krajowym i 

międzynarodowym, ochronie środowiska oraz w sektorze publicznym, 

- ma podstawową wiedzę o tworzeniu podmiotów gospodarczych, 

2) umiejętności 

- potrafi interpretować zaobserwowane elementarne zjawiska i procesy społeczno-

gospodarcze, 

- potrafi pozyskiwać podstawowe dane empiryczne z zakresu nauk ekonomicznych, 

- potrafi analizować przyczyny i przebieg elementarnych zjawisk i procesów 

społeczno-gospodarczych wykorzystując pojęcia stosowane w naukach 

ekonomicznych, 

- potrafi wskazać właściwe rozwiązania typowych problemów społeczno-

gospodarczych, 

- potrafi przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia wybranymi 

metodami, 

- potrafi analizować problemy ekonomiczne oraz znajdować ich rozwiązania w 

oparciu o poznane narzędzia matematyczne, 

3) kompetencji społecznych 

- prezentuje własne poglądy dotyczące różnych aspektów życia społeczno-

gospodarczego, 

- wykazuje gotowość kształcenia ustawicznego poprzez uzupełnianie i doskonalenie 

nabytej wiedzy i umiejętności, 

- wykazuje się kreatywnością, jest otwarty na zmiany i potrafi działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

Studia drugiego stopnia 

w zakresie: 

1) wiedzy 

- ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur ekonomicznych i instytucjach 

życia społeczno-gospodarczego oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych 

struktur ekonomicznych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego w kraju i za 

granicą, 

- ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki i instytucji 

ekonomicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, 
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- ma pogłębioną wiedzę o wybranych narzędziach gromadzenia i prezentacji danych 

społeczno-gospodarczych na poziomie makro, mezo i mikroekonomicznej, 

- zna zaawansowane metody analizy danych społeczno-gospodarczych zwłaszcza 

metody z zakresu analizy wartości i ryzyka, 

- ma pogłębioną wiedzę o strukturach, specyfice i procesach zachodzących w 

instytucjach i organizacjach gospodarczych, 

2) umiejętności 

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do 

formułowania własnych opinii na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, 

- potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów 

społeczno-gospodarczych o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i 

międzynarodowym, 

- potrafi samodzielnie generować rozwiązania prostych problemów społeczno-

gospodarczych na poziomie przedsiębiorstwa lub regionalnym i proponuje 

rozstrzygnięcia w tym zakresie, 

- potrafi zastosować wybrane metody analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia na 

gruncie pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, 

3) kompetencji społecznych 

- potrafi aktywnie współpracować w grupie w różnych rolach rozwiązując, złożone 

problemy ekonomiczne, 

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

ekonomisty, 

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących różnych dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 

społeczne swojej działalności. 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

2.1. Program i plan studiów - dobór treści 

Program i plan studiów stanowi załącznik nr 2.1 w ramach załączników do cz. III raportu. 

Treści kształcenia są opisane w sylabusach, odrębnie dla każdej z form zajęć. Sylabusy są 

dostępne dla studentów, a Zespół ds. Jakości i Programu Kształcenia Kierunku ekonomia 

dokonuje raz w roku (m.in.) przeglądu sylabusów, pod kątem ich przejrzystości i aktualności.  

 Treści kształcenia są dostosowane do koncepcji i sylwetki absolwenta. Uwzględniają także 

zmieniające się warunki prawno-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. 

W planie studiów na studiach stacjonarnych I stopnia (przykładowo na rok 2018/2019) 

można wyróżnić: przedmioty ogólnouczelniane (195 godz., 13 pkt. ECTS), przedmioty 

podstawowe (375 godz., 36 pkt. ECTS), kierunkowe (720 godz., 77 pkt. ECTS) i 

specjalizacyjne (540 godz., 53 pkt. ECTS) oraz inne do zaliczenia (24 godz., 1 pkt. ECTS). 

Przedmioty podlegające wyborowi (są to przede wszystkim przedmioty wiążące się z 

wyborem specjalności) stanowią ponad 30% ogólnej liczby pkt. ECTS. 



14 

Z kolei na studiach stacjonarnych II stopnia można wyróżnić: przedmioty ogólnouczelniane 

(30 godz., 3 pkt. ECTS), przedmioty podstawowe (180 godz., 24 pkt. ECTS), kierunkowe 

(450 godz., 62 pkt. ECTS) i specjalizacyjne (270 godz., 30 pkt. ECTS) oraz inne do zaliczenia 

(20 godz., 1 pkt. ECTS) i pozostałe przedmioty - dodatkowe zajęcia z WF (30 godz., 0 pkt. 

ECTS). Przedmioty podlegające wyborowi (są to przede wszystkim przedmioty wiążące się z 

wyborem specjalności) stanowią ponad 30% ogólnej liczby pkt. ECTS. 

Program studiów zostanie dostosowany do wymogów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym 

w roku ak. 2019/20. 

2.2. Dobór metod kształcenia 

Metody dydaktyczne są opisane w sylabusie, a ich zestaw jest adekwatny do form 

dydaktycznych zajęć. Są one zróżnicowane w odniesieniu do efektów dotyczących wiedzy, 

umiejętności i kompetencji. W szczególności stosuje się metody podające (np. wykład, 

prezentacja multimedialna) oraz metody aktywizujące (np. analiza przypadków, analiza 

dokumentów, praca indywidualna i grupowa, projekty, dyskusje, debaty). Warto podkreślić, 

że stosunkowo niewielka liczba studentów w grupach umożliwia także indywidualną pracę ze 

studentami, co często odpowiada ich potrzebom zawodowym i zainteresowaniom. 

2.3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

System zdalnego nauczania jest wykorzystywany przez pracowników Wydziału do zajęć 

dydaktycznych. Przede wszystkim proponowane są zajęcia w postaci plików tekstowych i 

multimedialnych jako elementu wykładów dla studentów. Dużą część stanowią różnorodne 

formy ćwiczeniowe do samodzielnego rozwiązywania przez studentów. System e-learningu 

oparty jest o program Moodle. System dostępny jest pod adresem: https://e-

studia.univ.szczecin.pl. 

2.4. Dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i 

indywidualnych studentów 

Do form kształcenia umożliwiających rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb 

studentów zaliczyć należy przede wszystkim możliwość kontaktowania się studentów z 

pracownikami w czasie dyżurów (tzw. konsultacji) oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w dowolnym czasie. Mogą oni nieodpłatnie uczestniczyć w wybranych 

formach działalności jednostek, np. w wykładach otwartych i konferencjach organizowanych 

przez poszczególne jednostki (ze współautorstwem artykułu), kołach naukowych działających 

na Wydziale i kierunku. Indywidualizacja kształcenia występuje także w ramach seminariów 

dyplomowych. Studenci mają również możliwość indywidualnej organizacji studiów (IOS) 

lub indywidualnego planu i programu studiów (IPS) oraz korzystania z projektów związanych 

z nauczaniem przez Internet, natomiast w ramach wsparcia materialnego – mogą uzyskać 

stypendia specjalne. 

Ponadto, na Wydziale podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym równych szans edukacyjnych. WNEiZ dysponuje odpowiednią 

infrastrukturą oraz specjalnie przystosowaną bazą lokalową. 

https://e-studia.univ.szczecin.pl/
https://e-studia.univ.szczecin.pl/
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2.5. Harmonogram realizacji studiów 

Harmonogram realizacji studiów wynika z planu studiów – załącznik nr (2.5.1 oraz 2.5.2). 

Natomiast kompetencje z zakresu języków obcych studenci mogą pogłębić na lektoratach 

języków obcych prowadzonych przez pracowników Akademickiego Centrum Kształcenia 

Językowego w wymiarze 120 godz. na studiach stacjonarnych I stopnia i 30 godz. na studiach 

stacjonarnych II stopnia. W załącznikach 2.5.3 oraz 2.5.4 znajduje się wykaz zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Udział ten wynosi na 

studiach I stopnia, na specjalności analizy gospodarcze 94,08 %, a na specjalności ekonomia 

menedżerska 95,2% oraz na studiach II stopnia na specjalności analizy gospodarcze 60,76 %, 

a na specjalności ekonomia menedżerska 60,24%. 

2.6. Dobór form zajęć, liczba godzin przypisanych poszczególnym formom, liczebność 

grup studenckich, organizacja procesu kształcenia 

Dla realizacji programu studiów dostosowano formy zajęć. 

Na studiach stacjonarnych I stopnia dla specjalności analizy gospodarcze są to: wykłady 

(772 godz. co stanowi 41,6 % ogółu godz.), ćwiczenia (818 godz. – 44,1 %), konwersatoria 

(14 godz. – 0,8 %), laboratoria (85 godz. – 4,6 %), lektoraty (120 godz. – 6,5 %), seminaria 

(45 godz. – 2,4 %), a dla specjalności ekonomia menedżerska: wykłady (787 godz. co stanowi 

42,4 % ogółu godz.), ćwiczenia (758 godz. – 40,9 %), konwersatoria (44 godz. – 2,4 %), 

laboratoria (100 godz. – 5,4 %), lektoraty (120 godz. – 6,5 %), seminaria (45 godz. – 2,4 %). 

Z kolei na studiach stacjonarnych II stopnia dla specjalności analizy gospodarcze oraz 

ekonomia menedżerska formami tymi są: wykłady (425 godz. co stanowi 44,0 % ogółu 

godz.), ćwiczenia (400 godz. – 41,5 %), laboratoria (20 godz. – 2,1 %), lektoraty (30 godz. – 

3,1 %), seminaria (90 godz. – 9,3 %). 

Zajęcia na obu poziomach, na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Obecnie na studiach niestacjonarnych zajęcia nie są 

realizowane. 

Liczebność grup studenckich, na studiach stacjonarnych obecnie mieści się w granicach 

15-20 osób. 

 Informacja o organizacji zajęć (tygodniowy plan studiów – załącznik 2.3 w ramach 

załączników do cz. III raportu) jest dostępna na stronie internetowej WNEiZ - 

http://plany.wneiz.pl/plan.  

2.7. Program i organizacja praktyk 

Dokumentacja dotycząca przebiegu praktyk zawodowych jest opracowana odrębnie, a 

dokumenty potwierdzające odbycie praktyki przez studenta oraz zakres wykonywanych przez 

niego czynności są gromadzone w teczce studenta. 

Student studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia odbywa praktykę po drugim roku 

studiów (po 4 semestrze) w wybranej przez siebie instytucji (przedsiębiorstwie) w wymiarze 

120 godzin. Zasady jej odbywania oraz zakres ustalone zostały w regulaminie praktyk, który 

dostępny jest na stronie Wydziału (Uchwała 59/03/2018 - zał. 2.7, 2.7a. 2.7b). Instytucje i 

podmioty, w których odbywają się praktyki studenckie są dobierane pod kątem możliwości 

realizacji przyjętych efektów kształcenia. Baza firm, gdzie mogą odbywać się praktyki 

http://plany.wneiz.pl/plan
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znajduje się na stronie Wydziału - http://www.wneiz.pl/wspolpraca-z-biznesem/wspolpraca-z-

firmami-i-instytucjami-w-zakresie-praktyk-i-stazy-studenckich/instytut-ekonomii 

Na studiach drugiego stopnia praktyki nie są przewidziane programem studiów. 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

3.1.  Warunki rekrutacji na studia oraz kryteriów kwalifikacji kandydatów 

Rekrutacja na kierunek ekonomia odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

Uniwersytecie Szczecińskim (odpowiednie Uchwały Senatu US i Rady Wydziału WNEiZ na 

dany rok akademicki). W roku akademickim 2018/2019 obowiązywały: 

- Uchwała nr 75/04/2017 RW WNEiZ z dnia 13.04.2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów 

kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 

– zał. 3.1.1, 

- Uchwała Senatu US nr 56/ 2017 z dnia 31.05.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

oraz kryteriów kwalifikacji na studia I i II stopnia i jsm w US na rok 2018/2019 – zał. 3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4. 

Studia pierwszego stopnia  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia musi 

wykazać się wynikami z egzaminu maturalnego w zakresie trzech grup przedmiotów, które 

następnie przeliczane są zgodnie z algorytmem (Uchwała Senatu nr 56/2017). 

Studia drugiego stopnia 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia musi 

posiadać kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, Kryterium kwalifikacji jest liczba 

otrzymanych punktów zgodnie z podanym wzorem (Uchwała Senatu 56/2017). 

Podstawowe informacje dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej WNEiZ, i w 

elektronicznym serwisie dla kandydatów (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów – ERK) 

administrowanym przez Biuro Rekrutacji US.  

3.2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni 

Bieżąca i etapowa kontrola efektów i okresów kształcenia oraz postępów nad pracą 

dyplomową realizowana jest zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie studiów, jak i 

sylabusach poszczególnych przedmiotów. Sylabusy zawierają szczegółowy opis dotyczący 

celów szczegółowych i kierunkowych jak również wymagań, trybu i warunków uznawania 

efektów kształcenia. 

Uznawanie efektów kształcenia (uregulowane szczegółowo w dziale VI Regulaminu studiów) 

ma miejsce przy przenoszeniu się studentów z różnych kierunków i uczelni na dany kierunek, 

czasami także przy ponownej rejestracji studenta na dany semestr lub przy wznawianiu 

studiów w sytuacji, gdy w międzyczasie nastąpiła zmiana programu studiów. W takich 

przypadkach dziekan zobowiązuje studenta do uzupełnienia tzw. różnic programowych, 

kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia. Procedura wskazywania różnic 

programowych jest realizowana przez Przewodniczących Zespołów Kierunkowych ds. 

http://www.wneiz.pl/wspolpraca-z-biznesem/wspolpraca-z-firmami-i-instytucjami-w-zakresie-praktyk-i-stazy-studenckich/instytut-ekonomii
http://www.wneiz.pl/wspolpraca-z-biznesem/wspolpraca-z-firmami-i-instytucjami-w-zakresie-praktyk-i-stazy-studenckich/instytut-ekonomii
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Programów i Jakości Kształcenia lub osoby przez nich wskazane, na pisemny wniosek 

prodziekana ds. Studenckich. Następuje ona poprzez porównanie uzyskanych podczas 

studiów efektów kształcenia wynikających z zaliczonych przedmiotów z aktualnym 

programem studiów obowiązującym na danym kierunku. Jako różnice programowe 

wykazywane są te przedmioty, których efekty kształcenia są odmienne od uzyskanych do tej 

pory przez studenta lub też w znaczący sposób różnią się wymiarem godzinowym i/lub formą 

zaliczenia. 

3.3.  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów 

Procedurę potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych poza systemem studiów reguluje 

uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

organizacji potwierdzania efektów kształcenia (zał. 3.3.1) oraz Zarządzenie Dziekana nr 58, 

59, 60 z 26 listopada 2015 r. (zał. 3.3.2). 

Uchwała określa organizację potwierdzania efektów kształcenia w Uniwersytecie 

Szczecińskim, w tym: 

- zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów kształcenia, 

- sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty kształcenia. 

Zgodnie z § 28 Regulaminu studiów student przyjęty w wyniku potwierdzenia efektów 

kształcenia studiuje według indywidualnego planu studiów. 

3.4.  Zasady, warunki i tryb dyplomowania 

Proces dyplomowania jest w pełni zgodny z regulaminem studiów obowiązującym w US (zał. 

3.4.1) oraz z Uchwałami RW WNEiZ US (zał. 3.4.2 i 3.4.2a). 

Studenci WNEiZ mogą zapoznać się ze szczegółowo opisaną procedurą dyplomowania 

dostępną na stronie internetowej wydziału - http://www.wneiz.pl/obrona-pracy-magisterskiej-

dyplomowej/przygotowanie-do-obrony-pracy-magisterskiej-dyplomowej. Także promotorzy 

prac dyplomowych mają obowiązek zapoznać studentów ze wspomnianą procedurą.  

Tematyka prac dyplomowych odpowiada efektom kształcenia dla kierunku. Wiąże się ona 

ze specjalnością wybraną przez studenta oraz dorobkiem naukowo-badawczym promotora. 

 W każdej pracy dyplomowej wykorzystywane są badania empiryczne przeprowadzane 

przez studenta w konkretnej jednostce gospodarczej, przy użyciu zróżnicowanych metod 

badawczych. Protokoły egzaminów dyplomowych oraz innych dokumentów z nimi 

związanych (np. dokument systemu „Plagiat” – Zarządzenie nr 29/2014 Rektora US z 

18.06.2014 r. – zał. 3.4.3) są sporządzane i archiwizowane zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na całym Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie od początku roku 

akademickiego 2018/2019 system „Plagiat” został zastąpiony Jednolitym Systemem 

Antyplagiatowym. 

Zgodnie z obowiązującą na WNEiZ procedurą weryfikacji jakości procesu dyplomowania 

dokonywane są corocznie przeglądy formalnej i merytorycznej strony tego procesu. Raport 

zawierający ogólne wnioski wynikające z tych przeglądów przygotowywany jest przez 

WZJiPK i prezentowany jest Radzie Wydziału. 

http://www.wneiz.pl/obrona-pracy-magisterskiej-dyplomowej/przygotowanie-do-obrony-pracy-magisterskiej-dyplomowej
http://www.wneiz.pl/obrona-pracy-magisterskiej-dyplomowej/przygotowanie-do-obrony-pracy-magisterskiej-dyplomowej
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3.5  Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów 

Monitorowanie progresji studentów umożliwia na bieżąco systemowe rozwiązanie 

informatyczne wdrożone na Wydziale. Bieżące informacje o liczbie kandydatów dostępne są 

za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, który funkcjonuje na poziomie Uczelni i 

wspiera proces rekrutacji na wszystkich wydziałach. Liczba przyjętych studentów dostępna 

jest w systemie rekrutacyjnym i zatwierdzana przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną 

niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników naboru. Bieżące informacje o liczbie studentów 

uwzględniające przechodzenie przez kolejne etapy studiów lub ewentualne ich powtarzanie, 

czy też utratę statusu studenta dostępne są w systemie informatycznym Prodziekan. 

3.6  Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

Zasady ogólne określa Regulamin Studiów US. Za sprawdzanie i ocenę stopnia osiągania 

efektów kształcenia odpowiada prowadzący przedmiot. Musi on na pierwszych zajęciach 

przedstawić sylabus przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia dla 

przedmiotu, metod weryfikacji ich osiągnięcia oraz zasad oceniania. 

3.7.  Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

Stosowane metody weryfikacji efektów kształcenia wynikają z sylabusa, a ich katalog jest 

zestandaryzowany. Wśród nich wymienia się: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwia, 

prezentacje, projekty, prace oraz obserwacje podczas zajęć (dotyczy zajęć praktycznych). 

Sposobem dokumentowania efektów kształcenia osiągniętych przez studentów są m.in.: testy, 

prace egzaminacyjne, pisemne prace, zadania wykonane przez studentów, projekty i 

prezentacje zrealizowane przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace dyplomowe 

oraz protokoły egzaminów dyplomowych. 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia i struktura ich kwalifikacji pozwala 

na realizację programu studiów na kierunku ekonomia (por. tab. 1, wykres1). 

Wśród kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne na kierunku ekonomia najliczniejszą grupę 

stanowią pracownicy ze stopniem doktora (49,1%) i doktora habilitowanego (28,3%). Kadra z 

tytułem naukowym profesora stanowi (11,3%) ogółu nauczycieli akademickich mających 

zajęcia na tym kierunku. Taki sam udział w grupie nauczycieli stanowią pracownicy 

posiadający tytuł magistra. 

 

Tabela1 

Liczba pracowników według tytułów i stopni prowadzących zajęcia na kierunku ekonomia 

 Tytuł / stopień 

profesor 
doktor 

habilitowany 
doktor magister 

Liczba 

pracowników 
6 15 26 6 
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RAZEM 53 

Źródło: plany zajęć na kierunku ekonomia w roku akademickim 2018/2019. 

 

Wykres 1. Struktura kadry dydaktycznej na kierunku ekonomia 

 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku ekonomia posiadają aktualny 

dorobek naukowy, który umożliwia prawidłową realizację zajęć zgodną z programem 

studiów. Są oni autorami lub współautorami licznych publikacji z zakresu ekonomii. 

Odpowiedni dobór kadry na kierunku umożliwia przekazanie pełnej wiedzy studentom. 

Warto nadmienić, że nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku ekonomia 

(prof. I. Rudawska) znaleźli się wśród laureatów prestiżowego konkursu Zachodniopomorskie 

Noble organizowanego przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki oraz Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest promocja najwybitniejszych 

osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa 

zachodniopomorskiego oraz laureatami konkursu na najlepszego młodego naukowca 

Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr M. Zakrzewska) organizowanego przez Rektora US.  

Szczegółowe informacje dotyczące posiadanego dorobku naukowego nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na kierunku ekonomia znajdują się w załączniku 4.1. 

4.2. Zajęcia, które prowadzą do osiągania przez studentów kompetencji zawiązanych z 

prowadzeniem działalności naukowej  

Student na kierunku ekonomia ma możliwość przygotowania się do prowadzenia badań 

naukowych. Podstawową wiedzę w tym zakresie otrzymuje przede wszystkim w ramach 

seminarium dyplomowego, gdzie podczas spotkań z promotorem omawiana jest metodologia 

prowadzenia badań naukowych. Dodatkowo wiedzę o sposobie realizacji wybranych etapów 

procesu badawczego, źródłach danych oraz możliwych do zastosowania podejściach, 

metodach i technikach student poznaje podczas studiowania takich przedmiotów jak: 

Informacja naukowa, Socjologia, Matematyka, Statystyka, Badanie rynku, Metody ilościowe 

w ekonomii, Planowanie i modelowanie finansowe czy Analiza finansowa.  Studenci mają 

ponadto możliwość realizacji mniejszych badań w ramach jedno- lub wieloosobowych 

projektów zaliczeniowych na wybranych przedmiotach oraz szansę uczestniczenia w 

projektach lub zadaniach badawczych realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania. Efekty zaangażowania studentów kierunku Ekonomia w badania naukowe 

11,3% 

28,3% 

49,1% 

11,3% 

profesor

doktor habilitowany

doktor

magister
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można zaobserwować m.in. w postaci publikacji naukowych, których są samodzielnymi 

autorami lub współautorami (zał. 4.2). 

4.3. Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 

kierunku ekonomia 

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na kierunku ekonomia posiadają również 

doświadczenie i dorobek dydaktyczny pozwalający na realizację zajęć na ocenianym 

kierunku. Mają one zarówno dorobek naukowy, jak i dydaktyczny w zakresie dyscypliny, 

której dotyczą zajęcia prowadzone na kierunku ekonomia. Są autorami i współautorami 

licznych publikacji dydaktycznych (podręczników, skryptów, artykułów) wykorzystywanych 

w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Ekonomia. Do najważniejszych 

można zaliczyć: 

- "Polityka gospodarcza –teoria i praktyka", red. B. Kryk, Economicus, 2012, 

-  „Gospodarowanie i Zarządzanie Środowiskiem", red. B. Kryk, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin, 2012, 

- „Podstawy makroekonomii” red D. Miłaszewicz, volumina.pl Daniel Krzanowski, 

Szczecin 2011, 

- „Podstawy handlu zagranicznego”, red. J. Dudziński, Diffin, 2010, 

- „Mikroekonomia: studia przypadków”; vol. 3 / red. Tomasz Bernat, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2017 

- „Etyka Biznesu. Studia przypadków”, red. J. Korpysa, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 2014,  

- Kryk B., Accomplishment of the EU Lifelong Learning objectives in Poland, 

“Oeconomia Copernicana” 2016, vol.7 issue 3, 

- Gąsior A., Rudawska I. „Biznes dla nauki: wykorzystanie studium przypadku w 

dydaktyce szkół wyższych o profilu ekonomicznym”, Logistyka : czasopismo dla 

profesjonalistów, 2015, nr 2. 

Wielu nauczycieli akademickich brało udział w pracach Zespołów, które opracowały 

programy kształcenia na różnych kierunkach studiów prowadzonych na WNEIZ oraz 

indywidualnie opracowało programy przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych 

prowadzonych na kierunku ekonomia (zał. 3.3.2 i zał. 4.3.1). Część nauczycieli akademickich 

była zatrudniona na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach i 

bankach, dzięki czemu może wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w trakcie zajęć 

dydaktycznych. Ponadto, nauczyciele akademiccy pełnili funkcje eksperckie i koordynujące 

w różnych organizacjach. Udział pracowników w programach międzynarodowych, 

organizacja międzynarodowych konferencji, wykładów oraz seminariów także jest stałym 

elementem rozwoju dydaktycznego i naukowego nauczycieli (por. zał. 4.1). 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku ekonomia sprawują opiekę nad 

studenckimi kołami naukowymi m. in. Koło Naukowe Ekonomii „Aktywni Studenci”, 

„Ekonomia i Ekologia”, Koło Naukowe  Makroekonomii, Koło Naukowe Analiz 

Gospodarczych, w ramach których studenci pogłębiają swoją wiedzę ekonomiczną, 

uczestniczą w organizacji konferencji naukowych, a także są włączani w działalność 
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badawczą, której efektem są m.in. wspólne publikacje naukowe nauczycieli akademickich i 

studentów (por. zał. 4.2). Ponadto organizowane są szkolenia dla studentów w ramach 

warsztatów, wśród nich m.in.: 

a) 29 października 2018, WARSZTATY DLA STUDENTÓW pt.: „TRENING 

KREATYWNOŚCI”, prowadząca: Elżbieta Stelmach, 

b) 10 grudnia 2018, WARSZTATY DLA STUDENTÓW cz. II pt.: „TRENING 

KREATYWNOŚCI”, prowadząca: Elżbieta Stelmach, 

c) 25 marca 2019, WARSZTATY DLA STUDENTÓW pt.: „INTELIGENCJA 

EMOCJONALNA KOMPETENCJĄ SUKCESU W BIZNESIE”, prowadząca: 

Katarzyna Niedzielska-Czyż. 

Nauczyciele akademiccy rozwijają swój potencjał dydaktyczny uczestnicząc w 

międzynarodowych programach dydaktycznych, a zwłaszcza Erasmus +. 

Wśród osiągnięć dydaktycznych warto również wymienić uzyskanie nagrody Dziekana 

WNEiZ za najlepszą pracę dyplomową na kierunku ekonomia I stopień w r.a. 2016/2017 - 

praca p. M. Bańkowskiego (promotor prof. D. Zarzecki). 

 Podnoszeniu kompetencji kadry dydaktycznej służą również szkolenia organizowane przy 

współpracy m.in. z pracownikami Instytutu Ekonomii, w tym: 

a)  07 października 2016, KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA PT. 

„STRATEGIE KOMUNIKACJI W SYMBIOZIE WYKŁADOWCA-STUDENT”,  

prowadząca: prof. Anna Gruszewska, 

b) 06 października 2017, II KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA z cyklu 

„STRATEGIE KOMUNIKACJI W SYMBIOZIE WYKŁADOWCA-STUDENT” 

pod hasłem wiodącym: „Sztuka wystąpień publicznych”, prowadząca: prof. Anna 

Gruszewska, 

c) 05 października 2018, III KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA połączona 

z WARSZTATMI pt.: „STYL MYŚLENIA NAUKOWCA - jak styl poznawczy 

determinuje sposób myślenia, decydowania, komunikowania się, czy rozwiązywania 

sytuacji problemowych”, prowadząca: Elżbieta Stelmach. 

Nauczyciele akademiccy brali również udział w działalności popularyzującej naukę z 

zakresu ekonomii, w tym: 

1. „Zbuduj przyszłą karierę już dziś”- Młodzieżowy Uniwersytet Szczeciński– projekt 

dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest podniesienie 

kompetencji młodzieży (13-15 lat) poprzez szkolenia dydaktyczne. 

2. „Myśl ekonomicznie - odkryj swoje horyzonty” organizowanym przez Wydział 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z 

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 

„UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY”. 

3. Wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich organizowane przez WNEIZ. 

4. Wykłady w ramach Ekonomicznej Akademii Seniora, której celem jest poszerzanie 

wiedzy ekonomicznej przez osoby powyżej 50 roku życia. 

5. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane w ramach cyklu 

„Spotkania z Ekonomią” 2017. 
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Szczegółowe informacje dotyczące posiadanego doświadczenia i dorobku dydaktycznych 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku ekonomia znajdują się 

w zał. 4.1. 

4.4.  Założenia, cele i skuteczność polityki kadrowej 

Prowadzona polityka kadrowa jest nastawiona na kształtowanie odpowiedniego potencjału 

dydaktycznego i naukowego, stanowiącego kompleksową odpowiedź na wymagania 

programowe kierunku ekonomia przez tworzenie, stymulowanie oraz właściwe 

ukierunkowywanie kadry. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przeprowadza 

coroczną analizę zatrudnienia pracowników, biorąc pod uwagę liczbę studentów oraz analizę 

obciążeń dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych. Każdorazowo nowe zatrudnienie 

jest dyskutowane oraz opiniowane przez ciała kolegialne wydziału, tj. Komisję Rozwoju 

Naukowego, kolegium dziekańskie oraz Radę Wydziału. Zatrudnienie jest poprzedzane 

ogłoszeniem konkursu. 

Wydział przeprowadza coroczną ocenę każdego nauczyciela akademickiego w zakresie 

osiągnięć naukowych, oceny jakości dydaktyki oraz zaangażowania w prace organizacyjne na 

rzecz jednostki (w ocenie brane są również pod uwagę wyniki ankiet studenckich w zakresie 

jakości dydaktyki). Zasady tej oceny i motywowania kadry reguluje uchwała Rady Wydziału 

nr 48/01/2015 z dnia 29.01.2015 w sprawie wprowadzenia zasad oceny i nagradzania 

nauczycieli akademickich za rozwój naukowy, osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne oraz 

podziału środków na działalność statutową na WNEiZ US (zał. 4.4.1). 

Jednym z elementów wewnętrznego systemu oceny osiągnięć kadry naukowej, który 

oddziałuje na jej postawy i nastawienie jest Baza Osiągnięć Pracowników (zał. 4.4.2) – 

informatyczna baza danych gromadząca informacje m. in. o osiągnięciach naukowych i 

dydaktycznych pracowników, która umożliwia m.in. generowanie rankingu pracowników 

Wydziału. 

W ocenie nauczyciela akademickiego w zakresie wywiązywania się przez niego z 

obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się ocenę dokonywaną przez studentów i 

doktorantów. Zasady i tryb przeprowadzenia ankiety, sposób ustalania jej wyników oraz 

działania mające na celu poprawę jakości wykonywanych obowiązków dydaktycznych 

określa szczegółowo Uchwała nr 59/2013 Senatu US z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań 

ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim wraz z jej nowelizacją – Uchwała nr 166/2016 

Senatu US z dnia 22 grudnia 2016 r (zał. 4.4.3 i 4.4.4). Każda osoba prowadząca zajęcia 

podlega indywidualnej ocenie. Pierwsza ocena studentów i doktorantów o wypełnianiu przez 

nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych niższa niż 3,0 zobowiązuje 

bezpośredniego przełożonego do działań mających na celu poprawę jakości wykonywanych 

przez podwładnego obowiązków dydaktycznych. W takim przypadku oceniany pracownik 

składa przełożonemu pisemne wyjaśnienie wraz z programem naprawczym. Druga taka ocena 

może stanowić podstawę do wydania negatywnej oceny o pracy nauczyciela akademickiego. 

W Uchwale Senatu przyjęto, że negatywna ocena jest możliwa przy uzyskaniu oceny poniżej 

3,0. Na Wydziale monitorowane są już przypadki ocen znacząco odbiegających in minus od 

4,0. Z osobami uzyskującymi niskie noty od studentów przeprowadzane są rozmowy przez 

prodziekana ds. Kształcenia i Rozwoju. Dyrektorzy Instytutu opracowują zbiorczy raport z 

analizy ankiet i przekazują go Dziekanowi. Widocznym efektem funkcjonowania tego 

systemu jest wzrost średniej oceny prowadzących zajęcia w kolejnych okresach 
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podlegających ankietyzacji. Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2017/2018 (semestr 

letni) potwierdzają poprawność zachowań prowadzących zajęcia, którzy zaznajamiają 

studentów z sylabusami, realizują treści w nich zawarte, rozpoczynają i kończą zajęcia o 

właściwych godzinach, w ramach konsultacji są dostępni dla studentów i odnoszą się do nich 

z szacunkiem. Oceną dominującą w ujęciu zbiorczym była ocena bardzo dobra. Jedynie na 

studiach drugiego stopnia oceny są nieco niższe szczególnie w punkcie zrozumienie zajęć i 

mobilizacji do samodzielnego myślenia (zał.4.4.5 i 4.4.6). 

Ponadto w każdym semestrze odbywają się hospitacje zajęć prowadzonych przez 

pracowników niesamodzielnych. Nauczyciele nie są informowani o terminie hospitacji, co 

sprzyja obiektywizacji ocen. Wszystkie uwagi zgłaszane przez w/w gremia są omawiane z 

pracownikami w celu doskonalenia procesu dydaktycznego oraz wyeliminowania 

pojawiających się ewentualnie nieprawidłowości. Konieczność podejmowania działań 

naprawczych w tym zakresie występuje stosunkowo rzadko. 

 

4.5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego oraz podnoszenia 

kompetencji dydaktycznych. 

Politykę kadrową wspiera odrębny fundusz przeznaczony na rozwój młodych pracowników 

nauki, który znajduje się w gestii Dziekana (aktualnie ta grupa pracowników może korzystać 

z subwencji na rozwój potencjału badawczego przyznanej dyscyplinie ekonomia i finanse) 

oraz nagrody finansowe dla pracowników, którzy uzyskali najwyższą punktację za 

osiągnięcia naukowe. 

Elementem systemu motywowania nauczycieli akademickich do podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych są m. in. nominacje i nagrody przyznawane przez studentów w corocznym 

konkursie „Złota Kreda” organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. 

Jest to jest plebiscyt na najlepszych pracowników naukowych WNEiZ US, w którym 

wyróżnienia przyznawane są przez studentów w różnych kategoriach. Wśród pracowników 

prowadzących zajęcia na kierunku ekonomia szczególne uznanie wśród studentów znaleźli 

między innymi: dr hab. prof. US B. Kryk, dr hab. prof. US D. Miłaszewicz, dr hab. prof. US 

A. Burlita, dr hab. prof. US J. Korpysa, dr M. Romanowska, mgr M. Czerwiński. 

Polityka personalna jest nastawiona na stały rozwój naukowo-dydaktyczny kadry. Awanse 

naukowe kadry związanej z ocenianym kierunkiem studiów zawiera załącznik 4.5. W roku 

2014 dwie osoby uzyskały tytuł naukowy profesora, sześciu pracowników stopień naukowy 

doktora habilitowanego a pięć osób stopień naukowy doktora. W kolejnym roku jedna osoba 

uzyskała tytuł naukowy profesora, a po dwie osoby stopień doktora i doktora habilitowanego. 

W 2017 roku dwie osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie te 

awanse dotyczą nauk ekonomicznych, dyscypliny ekonomia.  

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się w 

Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64/66/69 na działce w kwartale ulic Mickiewicza, 

Twardowskiego oraz Karłowicza o powierzchni 2,1 ha. Budynki zajmują powierzchnię 



24 

zabudowy 4 468 m
2
 o łącznej kubaturze 61 360 m

3
. W obrębie terenu znajduje się parking 

o powierzchni około 4 300 m
2
 dla 186 samochodów osobowych. W ostatnich latach wszystkie 

budynki należące do Wydziału zostały wyremontowane w znacznym stopniu. Wykonano 

nową elewację budynku Mickiewicza 66, wymieniono pokrycie dachu, dostosowano budynki 

do wymogów ppoż. (zamontowano drzwi ognioodporne), zaadaptowano część poddasza na 

potrzeby Wydziału oraz zamontowano nową windę zewnętrzną przystosowaną do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Pozwoliło to na poprawę warunków studiowania i możliwości 

korzystania z sal wykładowych i zasobów biblioteki przez osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich. W budynku przy ul. Mickiewicza 64 wykonano nowe wejście do budynku, hol 

główny, a także wymieniono dwie windy wewnętrzne, przystosowując jedną z nich do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, co po zamontowaniu dodatkowych podjazdów pozwoliło 

udostępnić prawie wszystkie pomieszczenia osobom niesprawnym ruchowo. 

Wyremontowane zostało poddasze budynku „starego” Wydziału. Istotną inwestycją był 

remont auli w budynku „nowym” Wydziału. Obecnie aula została wyposażona w sprzęt 

multimedialny umożliwiający stosowanie innowacyjnych metod i technik dydaktycznych. 

Ostatnio Wydział pozyskał ok. 200 m
2
 w pomieszczeniach, które opuściła poligrafia. 

Aktualnie w pomieszczeniach tych znajduje się Archiwum Wydziałowe. Ponadto w budynku 

przy ul. Mickiewicza 64 znajduje się bufet, kiosk, punkt ksero, kawiarnia „Cafe Club”. 

Sale wykładowe i ćwiczeniowe 

Obecnie w trzech budynkach znajduje się 39 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni 3 238 

m
2
 z 2 855 miejscami studenckimi (zał. 5.1). Wszystkie sale wykładowe zostały wyposażone 

w wideoprojektory (zał. 5.2). Na Wydziale funkcjonuje również sieć WiFi obejmująca swoim 

zasięgiem wszystkie budynki. Wydziałowa sieć WiFi włączona jest w światowy system 

EDUROAM. Studenci i pracownicy mogą korzystać z systemu e-learningowego Moodle. 

Wszyscy pracownicy i studenci posiadają bezpłatny dostęp do Internetu. 

Laboratoria komputerowe 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dysponuje 15 laboratoriami komputerowymi – z 

podłączeniem do Internetu i wyposażonymi w rzutniki multimedialne na łączną liczbę 200 

stanowisk (zał. 5.3). Dwa laboratoria są wyposażone w system wideokonferencyjny. W roku 

2014 powstało Laboratorium Nauki Neuropoznawczej wykorzystywane do badań preferencji 

społeczno-gospodarczych przy użyciu interdyscyplinarnych metod i narzędzi tj. technik 

neuronauki poznawczej. Studenci w ramach pracy własnej mają dostęp do laboratorium 

komputerowego oraz komputerów w Ośrodku Informacji Naukowej. 

Studenci mają dostęp do oprogramowania i materiałów dydaktycznych do pracy własnej, 

między innymi: 

 w ramach programu Microsoft IT Academy (studenci w ramach zajęć otrzymują 

certyfikaty Microsoft IT Academy), 

 pakiet do obliczeń statystycznych STATISTICA. 

Na szczególną uwagę zasługuje wdrożony zintegrowany system zarządzania MPR II 

iScala na potrzeby dydaktyki. Przeszkoleni wykładowcy-trenerzy prowadzą w oparciu o ten 

system zajęcia dydaktyczne. Na Wydziale funkcjonują następujące serwery użytkowe: Serwer 

WWW – FS TX200S3, HP DL380G7, Serwer poczty elektronicznej – HP DL380G7, Serwer 
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aplikacji i plików - HP DL380G7, Serwery Windows Serwer 2003 – 3 szt., Serwery Windows 

Serwer 2008 – 1 szt., Serwery Unix – 2 szt. Na stanowiskach komputerowych dostępne jest 

następujące oprogramowanie: 

a) standardowe: MS Windows 7, MS Windows 8, MS Office 2010 prof., MS Office 2013 

prof, NOD32, Statistica; 

b) specjalistyczne: 

 Systemy operacyjne: Linux, Serwery WWW: MS IIS, Apache, WebServ, 

 Bazy danych: MS SQL Server, 

 Języki programowania: Pascal, C/C++, MS Visual Studio, PHP5, Perl, Python, 

Delphi, Prolog; Java, JavaScript, 

 Pakiety finansowo-księgowe: pakiet Sage Symfonia, program Płatnik, 

 Zintegrowane systemy zarządzania: iScala, Comarch ERP XL, Comarch ERP 

OPTIMA 2015, Dynamics, 

 Zintegrowane systemy informatyczne: ARIS, 

 Pakiety do obliczeń naukowych, inżynierskich i symulacji komputerowych: Matlab, 

Vensim, AnyLogic, 

 Pakiety do zarządzania procesami biznesowymi: Adonis, Bizagi Modeler, Datev BSD, 

 Pakiety graficzne: CorelDraw, NovoSpark Visualizer, 

 Pakiety komputerowego wspomagania projektowania: AutoCAD, Inne: MS Project 

2010 i 2013, MS Visio 2010 i 2013, Power Designer, MS Visual Studio, Power 

Builder, Magic, DIA, Flash. 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

W ramach współpracy jednostki z instytucjami gospodarczymi i badawczo-rozwojowymi 

zostały wyodrębnione następujące działania: 

1. Powołana jest Rada Konsultacyjna Praktyków (zał. 6.1, 6.1a), której celem jest m.in. 

określanie kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy. 

2. Funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (przegląd programów 

kształcenia i ich weryfikacja, monitoring realizacji programów kształcenia, monitorowanie 

karier zawodowych absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia, wykorzystywanie 

opinii pracodawców do tworzenia i doskonalenia programów kształcenia, analiza efektów 

realizacji praktyk). 

3. Informacje dotyczące zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku 

pracy otrzymywane są z różnych źródeł: Rada Konsultacyjna Praktyków, koordynator 

praktyk na kierunku, Akademickie Biuro Karier. 

4. Studenci, stopnia pierwszego studiów, odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, 

których efekty monitorowane są za pomocą badań ankietowych. Zostały stworzone warunki 

do rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy poprzez współpracę z innowacyjnymi 

firmami, które przyjmują studentów na praktyki. 

5. Organizowane są spotkania otwarte studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej z 

zaproszonymi przedsiębiorcami i przedstawicielami lokalnych instytucji wspierania biznesu, 

spotkania z praktykami na uczelni. 

6. Wydział aktywnie współpracuje z Akademickim Biurem Karier (zał. 6.2) i Akademickim 

Inkubatorem Przedsiębiorczości. 

7. Kadra naukowo-dydaktyczna aktywnie uczestniczy w realizacji przedsięwzięć we 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: np. w ramach konferencji (m.in. 

Zarządzanie Finansami, Nauka i Biznes – wspólne wyzwania), prowadzenia szkoleń i cykli 

spotkań z praktykami Business Hours, studiów Master of Business Administration, 

współdziałanie w ramach projektów (np. Interreg, The Planet Head Day), aktywnego 

uczestnictwa w Radzie Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, w zespole ds. 

strategii rozwoju Szczecina do 2025 roku, czy w zespole opracowującym strategię rozwoju 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

7.1. Planowanie, organizacja i wdrażanie działań sprzyjających umiędzynarodowieniu  

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US systematycznie podnosi stopień swojego 

umiędzynarodowienia poprzez: 

1) podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w aspekcie prowadzenia przez 

nich zajęć w językach obcych, 

2) zwiększanie oferty wykładów gościnnych prowadzonych w językach obcych na 

Wydziale, 
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3) zachęcanie studentów do podnoszenia swoich kompetencji językowych (głównie j. 

angielski), zapraszanie ich do uczestniczenia w projektach międzynarodowych, 

realizowanych na Wydziale, 

4) promowanie międzynarodowej mobilności nauczycieli akademickich, 

5) promowanie międzynarodowej mobilności studentów. 

Kadra badawczo-dydaktyczna kierunku ekonomia realizuje szereg projektów 

międzynarodowych, głównie w postaci grantów badawczych i konferencji 

międzynarodowych (zarówno jako organizator tychże wydarzeń, jak i czynny uczestnik 

wydarzeń organizowanych przez zagraniczne ośrodki naukowe – pełen wykaz w zał. 7.1). 

Związek tego dorobku z procesem kształcenia na kierunku ekonomia przejawia się głównie w 

odwoływaniu się kadry badawczo-dydaktycznej do najnowszych wyników badań naukowych, 

mających związek z treściami programowymi przedmiotów realizowanych na kierunku, a 

także włączaniem samych studentów w proces umiędzynarodowienia. Ten ostatni przybiera 

postać szeregu prac, zarówno stricte naukowych, jak i dydaktycznych realizowanych 

wspólnie z ośrodkami zagranicznymi w jednostkach tworzących kierunek ekonomia (pełen 

wykaz w zał. 7.2). Nasi studenci włączani są w prace komitetów organizacyjnych konferencji 

międzynarodowych, jak przykładowo Baltic Health Forum, a także w prace cząstkowe nad 

projektami i tematami badawczymi, realizowanymi wspólnie z ośrodkami zagranicznymi. 

Kadra badawczo-dydaktyczna systematycznie podnosi swoje kompetencje językowe, 

niezbędne do prowadzenia zajęć w językach obcych (głównie j. angielski, a do r.a. 2017/18 

również j. niemiecki) poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany, jak 

Erasmus+. Nasi pracownicy coraz liczniej biorą udział w tym programie, realizując zarówno 

szkolenia dydaktyczne STA, jak i naukowe STT (pełen wykaz mobilności kadr w zał. 7.3 i po 

części w zał. 7.7). Kolejnym programem, w którym nasza kadra bierze udział, przyczyniając 

się do umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest program Impact. Celem tych wyjazdów 

jest nie tylko wspieranie mobilności akademickiej, ale także nawiązywanie nowych 

kontaktów zawodowych oraz obserwacja dobrych praktyk, stosowanych w ośrodkach 

zagranicznych. Poczynione obserwacje przyczyniają się do doskonalenia programu nauczania 

na obsługiwanym kierunku i proponowaniu rozwiązań rozwijających kierunek ekonomia. 

Takim przykładem jest koncepcja wprowadzenia nowego przedmiotu pt. „Open Economy”, 

który będzie prowadzony w języku angielskim na kierunku ekonomia od r.a. 2019/20. 

Wymiana akademicka w ramach programu Erasmus+ obejmuje również studentów. 

Studenci z chęcią decydują się na wyjazd semestralny do innej uczelni. Popularnymi 

kierunkami wyjazdów są Wielka Brytania, Turcja, Włochy, Niemcy (pełen wykaz mobilności 

studentów w zał. 7.4). Pracownicy realizujący zajęcia na kierunku ekonomia zachęcają 

studentów do w/w aktywności, wskazując jednocześnie szczegółowe informacje o wyjazdach 

i odsyłając studentów na spotkania organizowane na Wydziale i w Rektoracie US:  

 http://www.wneiz.pl/programy-erasmus-most, 

 http://www.wneiz.pl/en/erasmus, 

 http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/. 

Dopełnieniem międzynarodowej wymiany doświadczeń jest także udział studentów 

zagranicznych w procesie kształcenia realizowanym na Wydziale.. WNEIZ cieszy się bardzo 

http://www.wneiz.pl/programy-erasmus-most
http://www.wneiz.pl/en/erasmus
http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/
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dużą popularnością wśród studentów z innych uczelni, czego dowodem są rosnące liczby 

studentów przyjeżdżających na Wydział (pełen wykaz w zał. 7.4). 

Prowadzenie zajęć w j. angielskim zgodnie ze strategią wydziału jest skoncentrowane 

wokół dwóch anglojęzycznych kierunków Economics and IT Applications (studia 

licencjackie) i Public Management (studia magisterskie), na których część przedmiotów 

odpowiada treściom programowym przedmiotom z kierunku informatyka i ekonometria. 

Wykłady na EITA i PM są otwarte dla studentów wydziału chcących podnieść swoje 

kompetencje językowe. 

 Przejawem umiędzynarodowienia jest także udział pracowników realizujących kształcenie 

na kierunku ekonomia w wielu stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych (pełen 

wykaz w zał. 7.5). Wydział na również podpisane umowy współpracy międzynarodowej w 

licznymi ośrodkami zagranicznymi (pełen wykaz w zał. 7.6). W rezultacie realizacji tych 

umów, na Wydziale miały miejsce liczne wykłady gościnne naukowców (pełen wykaz w zał. 

7.7 i 7.8), w których grali udział również studenci kierunku ekonomia. 

7.2. Monitorowanie osiągnięć i umiędzynarodowienia  

Wydział stwarza studentom możliwości poszerzania kompetencji językowych w ramach 

Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego (ACKJ). Centrum zajmuje się nauczaniem 

języków obcych i promowaniem kultur innych krajów. ACKJ systematycznie weryfikuje i 

ocenia stopień osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych poprzez 

przeprowadzanie egzaminów/zaliczeń językowych (kończących lektorat z języka angielskiego 

i niemieckiego: poziom B2 / C1) – wymiar godzin na I stopniu120h (60h+30h+30h), na II 

stopniu: 30h. ACKJ we współpracy z Wydziałem przeprowadza również płatne egzaminy 

TELC, TOEFL i TOIC. Ich częstotliwość i liczba uzależniona jest od zainteresowania 

studentów, które kadra prowadząca zajęcia na Ekonomii stara się kształtować. 

 Prodziekan ds. Kształcenia podejmuje działania zmierzające do oceny 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz  doskonalenia warunków sprzyjających 

podnoszeniu jego stopnia poprzez systematyczny monitoring aktywności na w/w polu, 

przejawiający się w gromadzeniu informacji zawartych w zał. 7.1-7.8. Dane te są 

wykorzystywanie do doskonalenia oferty dla studentów, poprzez wykłady otwarte, 

podpisywanie nowych umów i współpracę oraz promowania mobilności akademickiej.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, 

zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani do 

nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa 

mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w 

językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i 

wymiany studentów i kadry. 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a 

wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, 

adekwatne do efektów kształcenia, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja 

rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie 

dostępności nauczycieli akademickich, pomocy w procesie uczenia się i osiąganiu efektów 

kształcenia oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej 

działalności, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak 

również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu 

spraw studenckich. 

Studenci mają możliwość skorzystania zależnie od potrzeb z wielu 

sposobów/narzędzi/możliwości opieki, (szerzej zał. 8.1). Do najważniejszych należą:  

1. Opiekunowie pierwszego roku (http://www.wneiz.pl/opiekunowie-roku). 

2. Opiekunowie praktyk (http://www.wneiz.pl/praktyki),  (szerzej Kryterium 2.7). 

3. Działalność kół naukowych, Samorządu Studenckiego, AIESEC, Akademickiego 

Biura Karier US oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

4. Dni adaptacyjnie dla studentów I roku, a na kierunku ekonomia dodatkowo był 

organizowany Freshman Week. 

5. Możliwość zdobycia na wydziale Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) oraz korzystania w 

okresie studiów z Programu Microsoft Imagine Premium (dostęp do najnowszego 

oprogramowania firmy Microsoft). 

6. Możliwość indywidualizacji organizacji studiów (Regulamin studiów), skorzystania 

ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i 

zapomogi (http://www.studenci.usz.edu.pl/component/content/article/168-pomoc-

materialna/198-pomoc-materialna). 

7. Możliwość wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ (2014/15 - 2020/21) lub Programu MOST 

(http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/, 

http://www.studenci.usz.edu.pl/component/content/category/166-program-most). 

Strony internetowe dedykowane wymianie krajowej i międzynarodowej dla kadry 

akademickiej i studentów na WNEiZ: 

• http://www.wneiz.pl/programy-erasmus-most, 

• http://www.wneiz.pl/en/erasmus. 

8. Możliwość kontaktowania się z pracownikami dydaktycznymi w wyznaczonych 

godzinach konsultacji oraz drogą mailową, jak również zgłaszania problemów 

dydaktyczno-naukowych prodziekanowi ds. Studenckich, Dyrektorowi Instytutu 

Ekonomia, kierownikowi Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia 

na kierunku ekonomia. W sprawach obsługi administracyjnej  istnieje możliwość  

zgłaszania problemów kierownikowi dziekanatu ds. Studentów lub Studiów 

doktoranckich. Natomiast w przypadku spraw wykraczających poza uprawnienia 

WNEiZ do odpowiednich działów w Rektoracie. 

9. Możliwość skorzystania z opieki medycznej. 
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10. Możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych naukowców z innych uczelni 

(krajowych i zagranicznych), praktyków gospodarczych, osób publicznie 

znanych/specjalistów ze świata kultury i sztuki, jak i szkoleniach organizowanych 

przez Akademickie Biuro Karier US, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, koła 

naukowe, Instytuty czy inne organizacje studenckie. 

11. Możliwość korzystania ze staży, realizacji projektów w przedsiębiorstwach, szkoleń 

(krajowych i zgaranicznych) oraz praktyk. Dla studentów na WNEiZ (a czasami wręcz 

dla kierunku ekonomia) były/są realizowane projekty m.in. Business Hours, Design 

Thinking Course; Projekt „ Staże szansą na praktyczne kreowanie kompetencji 

biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking”; Projekt „Laboratorium Myślenia 

Kreatywnego”; Projekt międzynarodowy finansowany ze środków Interreg na temat: 

„Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a 

przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym”. Natomiast na 

poziomie US ABK realizowało projekty m.in. Tacy sami, „US – Lider przyszłości”, 

Projekt „Staże szansą na praktyczne kompetencje w zarządzaniu procesowym, Projekt 

ABK US „Aktywnie Buduj Karierę”. 

12. Możliwość korzystania z zasobów biblioteki na Wydziale, jak również Biblioteki 

Głównej US oraz bibliotek na pozostałych wydziałach US, a nawet innych uczelni w 

oparciu o tzw. Legitymację/kartę międzybiblioteczną. 

13. Możliwość korzystania z bezpłatnej sieci WiFi na Wydziale oraz najnowszego 

oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft DreamSpark for 

Academic Institutions prowadzonego przez firmę Microsoft, w którym Wydział 

uczestniczy. 

14. Możliwość skorzystania przez studentów (i pracowników) w trudnych sytuacjach 

życiowych związanych z uczelnią, domem, pracą i środowiskiem rówieśniczym z 

pomocy psychologicznej w Punkcie Pomocy Psychologicznej dla Studentów i 

Pracowników US oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 

15. Możliwość uczestnictwa w projektach badawczych realizowanych na Wydziale.  

16. Przystosowanie bazy lokalowej (również dla osób z niepełnosprawnościami m.in.: 

windy, podjazdy, nagłośnienie sal, przystosowanie Auli do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących), możliwość 

ustalenia indywidualnej organizacji studiów, projekty związane z nauczaniem przez 

Internet oraz wykorzystaniem nowoczesnych metod techniki i kształcenia (m.in. 

gamifikacja i inne metody aktywizujące), stypendia specjalne dla studentów 

z niepełnosprawnościami. W celu pomocy i przekazywania potrzebnych informacji 

studentom z niepełnosprawnościami – istnieje możliwość kontaktowania się na 

Wydziale z Opiekunem osób niepełnosprawnych, a w ramach US – Pełnomocnikiem 

ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. 

17. Możliwość uczestnictwa w kulturze studenckiej (Strefa Kultury Studenckiej -

www.sks.usz.edu.pl), życiu sportowym (Akademicki Związek Sportowy - 

www.azs.usz.edu.pl) lub szkoleniu wojskowym (Legia Akademicka - 

http://legiaakademicka.usz.edu.pl/). 
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18. Informator studencki (Newsletter) zawierający najważniejsze przydatne dla studentów 

informacje zamieszczony na stronie internetowej Wydziału/US (zapisy na Nesletter: 

http://www.abk.univ.szczecin.pl/). 

Natomiast do najważniejszych narzędzi motywowania studentów do osiągania efektów 

kształcenia należą: 

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

2. Corocznie organizowany przez dziekana WNEiZ US konkurs na najlepsze prace 

dyplomowe. Jego laureaci otrzymują nagrody, a promotorzy zwycięskich prac 

otrzymują list gratulacyjny. 

3. List Gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i nagroda Dziekana dla 

najlepszych absolwentów. 

4. Możliwość otrzymania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

wybitne osiągnięcia. 

5. Możliwość udziału w konkursach na najlepszą pracę dyplomową i doktorską 

organizowanych przez MNiSW, organizacje pracodawców i inne podmioty 

gospodarcze. 

Wymienione narzędzia opieki, wspierania i motywowania studentów szerzej  

scharakteryzowano we wskazanych częściach Raportu samooceny oraz w zał. 8.1. 

O skuteczności systemu opieki, wspierania i monitorowania studentów do osiągania efektów 

kształcenia oraz rozwoju społecznego, naukowego, zawodowego i wejściu na rynek pracy 

świadczą pośrednio pozytywne w większości opinie i oceny studentów na temat: 

 - poszczególnych prowadzących i przedmiotów uzyskiwane w anonimowych badaniach 

ankietowych, których celem głównym jest ocena jakości kształcenia,  

- efektów obowiązkowych praktyk zawodowych pochodzące z badań ankietowych, 

- Uczelni zawarte w badaniach „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US” realizowanych przez Akademickie Biuro Karier, 

- pozytywne opinie zakładowych opiekunów praktyk oraz członków Rady Praktyków. 

Bezpośrednio  natomiast o skuteczności omawianego systemu świadczą: 

- pozytywne oceny końcowe z realizowanych przedmiotów, 

- obronione prace dyplomowe, 

- sukcesy studentów i absolwentów WNEiZ, w tym m.in. 

 I i II miejsce studentów WNEiZ w konkursie „Pierwszy Milion” organizowanym dla 

studentów uczelni Szczecina (styczeń 2017 r.), 

 Przyjęcie studenta Wydziału do grona Członków Akademii European Financial 

Congress 2016, 

 Otrzymanie przez troje studentów Wydziału Stypendium Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2015/2016 za wybitne osiągnięcia w nauce. 

Wśród nich dwoje było z kierunku ekonomia, 

 Otrzymanie przez studenta kierunku ekonomia Stypendium Marszałka Województwa 

Pomorskiego (2015 r.), 

 Otrzymanie przez studentkę: Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla 

najlepszych absolwentów liceów i techników 2018/2019, 
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 Otrzymanie nagrody Dziekana za najlepszą pracę dyplomową (po 5 studentów 

każdego roku), 

 Otrzymanie przez 10 studentów kierunku ekonomia „stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów” w r.a. 2017/2018. 

O skuteczności systemu opieki, wspierania i monitorowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia decydują również wysokie kwalifikacje, dorobek i doświadczenie 

zawodowe nauczycieli akademickich (szerzej Kryterium 4) oraz skuteczność wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia (szerzej Kryterium 10). 

Niezbędne dla studentów informacje, opisy kierunków, programy studiów, sylabusy 

przedmiotów, plany zajęć, praktyki, organizacja roku akademickiego, baza pracowników, 

wymagane dokumenty znajdują się na publicznej stronie internetowej Wydziału. Funkcjonuje 

także Platforma E-dziekanat – system informatyczny ewidencjonowania ocen udostępnianych 

wyłącznie studentom i pracownikom. W roku akademickim 2015/2016 został wdrożony 

system EGERIA (moduł Edukacja), integrujący moduły dydaktyczne i administracyjne. 

Informacje na temat wymienionych narzędzi, działań w zakresie wspierania w uczeniu się, 

rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy (w tym oferty 

pracy) oraz motywowania studentów zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału 

http://wneiz.pl oraz Uniwersytetu Szczecińskiego http://usz.edu.pl/jednostki-administracyjne-

ogolnouczelniane/, http://studenci.usz.edu.pl/. Ponadto potrzebne informacje studenci mogą 

uzyskać kontaktując się w godzinach konsultacji lub mailowo z osobami odpowiedzialnymi 

za określone działania, instrumenty czy programy, np. opiekunami roku, opiekunami praktyk, 

koordynatorami ds. programu Erasmus i MOST czy przedstawicielami organizacji 

studenckich. Informacje dla studentów zamieszczane są także w gablotach poszczególnych 

Katedr i Instytutów, ich stronach internetowych, jak i na tablicach organizacji studenckich 

(np. kół naukowych, samorządu studentów). Większość spraw dotyczących korzystania przez 

studentów z opisywanych narzędzi i możliwości jest załatwiana drogą elektroniczną w sposób 

sformalizowany (według procedur przedstawionych na stronie internetowej dla każdej 

sprawy). 

Problemy i opinie zgłaszane przez studentów ustnie lub pisemnie dyrektorowi Instytutu i/lub 

Przewodniczącemu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia 

rozpatrywane są podczas zebrań tych jednostek/organów, na których podejmowane są decyzje 

co do możliwości i sposobu rozwiązań zgłoszonego problemu/sprawy. Natomiast 

sprawy/problemy zgłaszane prodziekanowi ds. Studenckich w większości wymagają 

zgłoszenia w formie pisemnej i są rozpatrywane w ramach powierzonych mu kompetencji. 

Student otrzymuje pisemną odpowiedź od prodziekana ds. Studenckich. Przy czym studenci 

mają możliwość skorzystania w wielu sprawach ze wzorów podań zamieszczonych na stronie 

internetowej WNEiZ. Ponadto u prodziekana ds. Studenckich jest „Księga skarg i wniosków”, 

gdzie studenci mogą wpisać swoje skargi i postulaty. Sporządzane jest również sprawozdanie 

do MNiSW pt. „Zestawienie sposobu załatwiania skarg i wniosków w raku akademickim”. 

Jeśli chodzi o obsługę administracyjną studentów, to większość studentów jest obsługiwana 

za pośrednictwem platformy E-dziekanat lub/i systemu Egeria. Istnieje również możliwość 

kontaktu bezpośredniego z pracownikami dziekanatu w wyznaczonych godzinach. 

Pracownicy administracyjni Wydziału są dostępni w dni powszednie oraz w terminach 
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zjazdów studiów niestacjonarnych. Ogółem w dziekanatach zatrudnionych jest 13 osób, w 

tym w Sekcji ds. Studenckich 8. Ponadto Studenci mają również możliwość wyrażania 

swoich opinii na http://forum.wneiz.pl oraz na Facebook-u. 

W zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa 

studentów, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku 

zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak 

również pomocy jej ofiarom wymienić można: 

- obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej, 

- szkolenia dla kadry dotyczące osób z niepełnosprawnościami, postępowania etycznego, 

antydyskryminacyjnego, RODO, ppoż., 

- możliwość zgłoszenia spraw problemowych u Opiekuna ds. Osób z niepełnosprawnościami 

na WNEiZ i w Biurze ds. Osób z niepełnosprawnościami US, a także ww. osób funkcyjnych. 

- funkcjonowanie Komisji Dyscyplinarnych ds. studentów i pracowników, 

- zasady Regulaminu Studiów: w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów (§ 

13) i obowiązków studenta, w tym etycznych (§ 12). 

 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których 

uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach 

doskonalących. 

Biorąc pod uwagę wielość sposobów/narzędzi/możliwości oferowanej na WNEiZ opieki, 

wspierania studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i 

wejściu na rynek pracy, rozwój i doskonalenie tych form wsparcia/systemu koncentruje się 

przede wszystkim na zachęcaniu studentów do większej aktywności i korzystania z 

oferowanych im możliwości poprzez zachęcanie studentów do uczestnictwa w konferencjach 

naukowych, szkoleniach, warsztatach, badaniach w projektach realizowanych w ramach 

określonych przedmiotów czy wyjazdów w ramach programu Erasmus i MOST. 

Dodatkowo system wsparcia podlega systematycznym przeglądom, m.in. poprzez: 

 Ankietyzację studentów nt. jakości zajęć dydaktycznych; raport z badań jest 

przekazywany dyrektorom Instytutów, a zawiera ocenę zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych prowadzących. Dyrektor analizuje wyniki pracowników i w 

przypadku oceny końcowej niższej od wyznaczonej średniej jest zobowiązany do 

podjęcia działań naprawczych, 

 Ankietyzację studentów nt. jakości studiów, w tym jakości obsługi administracyjnej. 

Raport jest przekazywany Przewodniczącemu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i 

Programów Kształcenia i omawiany na spotkaniu zespołu w celu podjęcia 

określonych działań doskonalących/podnoszących jakość studiów. W trakcie 

tworzenia jest Centralny System Oceny Pracowników na US (jego część już 

funkcjonuje w postaci Bazy Osiągnięć Pracowniczych), 

 Monitorowanie losów absolwentów (zał. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.2a, 8.2.3), ekonomiczne 

aspekty losów absolwentów (zał. 8.2.4), 

 Angażowanie praktyków w proces kształcenia (m.in. wykłady praktyków, wizyty 

studyjne w podmiotach gospodarczych i podmiotach administracji publicznej, Rada 

Praktyków). 
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Szerzej o doskonaleniu pewnych elementów systemu Kryteria 10 oraz 4. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

9.1 Zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup 

odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie 

informacji o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i 

osiąganych wynikach 

Dla kandydatów na studentów przygotowany jest dedykowany dział serwisu WWW 

Wydziału (http://www.wneiz.pl/dla-kandydata-aktualnosci). Zawiera on wszystkie niezbędne 

informacje, w tym m.in. ofertę edukacyjną, warunki i tryb rekrutacji, kryteria kwalifikacji, 

terminy postępowania kwalifikacyjnego i inne. Serwis ten zintegrowany jest z uczelnianym 

systemem dla kandydatów i systemem rekrutacyjnym. Część linków w serwisie 

wydziałowym kieruje do dedykowanego systemu uczelnianego oferującego dostęp do 

kompletnej oferty i informacji dla kandydatów oraz elektronicznych narzędzi wspierających 

proces rekrutacji. Aktualne informacje o programie i procesie kształcenia są dostępne w 

systemie informatycznym, umożliwiającym bieżące upowszechnianie tych materiałów na 

stronie internetowej Wydziału. można też znaleźć treść Uchwał Rady Wydziału oraz 

Zarządzeń Dziekana WNEiZ US w sprawie studiowania na Wydziale 

(http://www.wneiz.pl/informator/akta-prawne). Uchwały i dokumenty Senatu US oraz 

Zarządzenia Rektora US publikowane są w serwisie WWW Uczelni 

(http://www.dop.usz.edu.pl). 

W dziale dla studentów (http://www.wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-

studentow)  umieszczone zostały plany zajęć, a także plany studiów wraz z dostępem do 

sylabusów poszczególnych przedmiotów, harmonogram roku akademickiego jak również 

zasady dyplomowania. Dostęp do aktualizacji danych mają również pracownicy dziekanatu. 

Pracownikom dziekanatu zostały przekazane wytyczne co do procedury wprowadzania 

danych. Informacje na stronie aktualizowane są na bieżąco przez administratorów. Dodatkowo co 

pół roku rozsyłana jest informacja do kierowników Katedr z prośbą o weryfikację treści oraz 

przesłanie najnowszych informacji. Informacje regulujące funkcjonowanie na poziomie 

Wydziału, w tym odnoszące się do kierunku „Ekonomia” publikowane są na stronach 

Wydziału w zakładce Studenci/Materiały do pobrania (http://www.wneiz.pl/materialy-do-

pobrania). Również tu znajduje się Regulamin Studiów, a także m.in. akty prawne i 

zarządzanie dotyczące takich obszarów jak np. warunków przeniesienia ze studiów 

niestacjonarnych, indywidualnej organizacji studiów, wyboru promotora czy zagadnień 

obowiązujących na egzaminach dyplomowych. 

Struktura strony ogólnej jest podzielona na zakładki główne, pulpit, aktualności, na skróty 

oraz stopkę dolną. Zakładki główne podzielone są na: Kandydaci, Studenci, Studia oraz 

Nauka. Taki podział umożliwia intuicyjne odszukanie niezbędnych danych. Na pulpicie 

głównym wyświetlają się informacje o ważnych wydarzeniach oraz o realizowanych 

projektach. Pulpit główny zawiera też zagadnienia związane z wydarzeniami (polecane 

konferencje), popularyzacją (np. kursy, szkolenia, gry) oraz współpracą (np. współpraca z 

http://www.wneiz.pl/dla-kandydata-aktualnosci
http://www.wneiz.pl/informator/akta-prawne
http://www.dop.usz.edu.pl/
http://www.wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow
http://www.wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow
http://www.wneiz.pl/materialy-do-pobrania
http://www.wneiz.pl/materialy-do-pobrania
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biznesem, szkoły patronackie). Poniżej pulpitu głównego znajdują się dodatkowe zakładki 

„Menu” oraz „Na skróty” gdzie znajdują się odnośniki do najważniejszych informacji. 

Ponadto jest zakładka „Aktualności” gdzie zamieszcza się ważne bieżących informacje z 

życia Wydziału i Uczelni. Przy aktualnościach widnieją łącza, które umożliwiają przejście do 

stron, z których użytkownicy strony korzystają najczęściej. W stopce dolnej zostały 

zamieszczone odniesienia do Studiów podyplomowych, Studiów MBA, Studiów 

doktoranckich, Zeszytów Naukowych, E-dziekanatu, i Samorządu Studenckiego.  

Również za pomocą stron internetowych studenci mogą dowiedzieć się o warunkach 

wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

(2014/15-2020/21) lub Programu MOST (http://dsm.usz.edu.pl/eplus, 

http://www.studenci.usz.edu.pl/component/content/category/166-program-most). 

Dodatkowo na stronie https://wneiz.pl/pracownik umieszczane są informacje o Instytutach: 

pracownikach, prowadzonych badaniach, organizowanych konferencjach, firmowanych 

kierunkach, publikacjach i innych istotnych wiadomościach dotyczących pracowników 

WNEiZ. Na stronie udostępnione są adresy mailowe pracowników WNEiZ oraz podane są 

dane kontaktowe: terminy konsultacji, numer gabinetu, telefon. Na stronie 

https://wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow umieszczane są  informacje dla 

studentów dotyczące oferty stypendiów, przełożenia i odwołania terminów konsultacji przez 

poszczególnych wykładowców, odwołaniu i przełożeniu zajęć, oferty pracy dla studentów itp. 

Aktualnie tworzona jest nowa strona Wydziału w związku z potrzebą unowocześnienia 

sieci stron Uniwersytetu Szczecińskiego i migracją treści stron Uniwersytetu Szczecińskiego 

na nową platformę WordPress. Strona jest gotowa do wdrożenia, jednak ze względu na 

połączenie dwóch wydziałów ekonomicznych jej wdrożenie zostało chwilowo wstrzymane do 

czasu zakończenia procesu łączenia. Na potrzeby migracji danych i stworzenia nowej 

struktury dziekan wskazał pana mgr Mirosława Frąckiewicza na koordynatora zmian na 

stronie. 

W związku ze stale podejmowanymi działaniami ukierunkowanymi na usprawnienie 

zarządzania dokumentacją oraz udostępniania jej zainteresowanym grupom odbiorców 

obecnie trwa proces związany z wdrażaniem w US nowoczesnego zintegrowanego systemu 

Egeria Edukacja i migracją danych. System ten zastępuje dotychczas wykorzystywane 

rozwiązania oparte o system E-sylabusy (https://esylabusy.univ.szczecin.pl/index.php), który 

zawiera dane do roku akademickiego 2015/2016. Informacje dotyczące r. a. 2016/2017 publikowane 

są bezpośrednio w serwisie WWW Wydziału (np. http://www.wneiz.pl/plany-studiow-i-sylabusy). 

Informacja o rekrutacji w odniesieniu do informacji o programie studiów dla systemu publicznego 

dostępu jest prezentowana w Intranecie – strona z systemu Egeria Rekrutacja 

https://intranet.univ.szczecin.pl/sylabusy/. Jest to strona publikująca informacje wprowadzane 

przez pracowników w systemie Egeria Edukacja. Synchronizacja danych wprowadzanych na 

stronę www z systemem Egeria odbywa się raz dziennie. Dodatkowo, informacje 

zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej – nowa strona – publikacje dotyczące 

oficjalnych programów. Uruchomiony jest także wydziałowy profil Facebook, na którym 

przekazywane są informacje dla studentów i interesariuszy.  

http://dsm.usz.edu.pl/
http://www.studenci.usz.edu.pl/component/content/category/166-program-most
https://wneiz.pl/pracownik
https://wneiz.pl/studia-stacjonarne/ogloszenia-dla-studentow
https://intranet.univ.szczecin.pl/sylabusy/
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Zamieszczanie informacji dostępnych publicznie odbywa się zgodne ze standardem 

WCAG 2.0 – standard – więcej http://wcag20.widzialni.org/standard-wcag,m,mg,148. Strony 

internetowe usz.edu.pl spełniają są zgodne ze standardem. 

Potrzebne informacje udzielane są także przez pracowników dziekanatu osobiście lub 

telefonicznie. Osoby zainteresowane mogą jednocześnie skorzystać z pełnej dokumentacji 

kierunku dostępnej w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

Konsultacje w sprawie doskonalenia działań informacyjnych prowadzone są przynajmniej raz 

w roku za pośrednictwem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia, 

Wydziałowego Zespołu ds. Promocji, opiekunów kierunków studiów oraz samorządu 

studenckiego.  

9.2 Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie 

różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczność działań 

doskonalących w tym zakresie 

Ocena możliwości publicznego dostępu do informacji odbywa się na kilku poziomach. Przede 

wszystkim bieżący dostęp do aktualizacji danych mają pracownicy dziekanatu, którzy mają 

kontrolować zamieszczane informacje co najmniej raz na pół roku. Kolejną grupą są pracownicy 

przydzieleni do Kierunkowych Zespołów ds. Jakości kierunków. W każdym zespole została 

wyznaczona osoba, która na bieżąco ma monitorować zakres informacji oraz dokonywać korekt w 

przypadku zdiagnozowania nieścisłości informacyjnych. Aktualizacja stron dokonywana jest 

minimalnie raz w semestrze. Aktualnie, w związku ze zmianami w programach kształcenia na 

łączonych kierunkach studiów zmiany dokonywane i monitorowane są na bieżąco, po wprowadzeniu 

zmian. Dodatkowo co pół roku rozsyłana jest informacja do kierowników wszystkich Katedr z prośbą 

o weryfikację treści oraz przesłanie najnowszych informacji. Także pracownicy Uczelnianego 

Centrum Informatycznego przyporządkowani do obsługi wydziału systematycznie wspierają 

aktualizację stron i ich poprawność techniczną. 

Studenci mają również możliwość brania udziału w badaniu ankietowym Wydziałowego Zespołu 

ds. Jakości i Programów Kształcenia na WNEiZ US, na temat  jakości studiów na Wydziale 

(https://wneiz.pl/jakosc/ankiety/jakosc-studiow). Na stronie tej publikowane są również wyniki 

przeprowadzonych ankiet. Ocena skuteczności działań związanych z aktualizacją stron odbywa się 

regularnie co najmniej raz w semestrze podczas ankietyzowania studentów. Także pracownicy 

Wydziału zobowiązani są do rozmów ze studentami z prowadzonych grup, na temat jakości i 

aktualności publikowanych informacji. 

Na Wydziale powołany został Zespół ds. Promocji pod przewodnictwem prodziekana. Jednym z 

obszarów funkcjonowania Zespołu jest cykliczne weryfikowanie poprawności i aktualności 

udostępnianych publicznie informacji kierowanych do poszczególnych grup interesariuszy. Dbanie o 

aktualność i poprawność publikowanych informacji leży także w gestii pracowników Uczelnianego 

Centrum Informatycznego. Wytypowane osoby odpowiadają za umieszczanie i weryfikację informacji 

w serwisach informacyjnych Uczelni i Wydziałów. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

http://wcag20.widzialni.org/standard-wcag,m,mg,148
https://wneiz.pl/jakosc/ankiety/jakosc-studiow


37 

10.1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i 

administracyjnego nad kierunkiem studiów, kompetencji i zakresu 

odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tym kompetencje i zakres 

odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na 

kierunku 

 

Merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nadzór nad kierunkami studiów sprawują 

przede wszystkim zespoły utworzone na podstawie Uchwały Senatu US nr 90/2011 z dnia 24 

listopada 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Uniwersytecie Szczecińskim (zał. 10.1) oraz Zarządzenie Rektora US nr 7/2013 z dnia 14 

lutego 2013 w sprawie utworzenia zespołów … (zał. 10.2). Aktualny skład zespołów 

funkcjonujących na WNEiZ prezentuje zał. nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNEiZ nr 2/2019 

(zał. 10.3). Ich zadaniem jest również inicjowanie działań kontrolnych oraz gromadzenie, 

weryfikowania i ocena informacji niezbędnych w procesie doskonalenia programów studiów. 

WSZJK funkcjonujący na WNEIZ uregulowany jest również uchwałą Rady WNEiZ nr 

89/05/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego Wydziałowego 

Systemu Zarządzania Jakością (zał. 10.4). Na poziomie wydziału główne elementy tego 

systemu to Wydziałowy (opiniowanie zmian, opracowywanie raportów dla dziekana, rady 

wydziału oraz rektora) i Kierunkowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia (m.in. 

kompleksowe opracowanie programów studiów, analiza treści sylabusów, opiniowanie zmian 

w programie studiów, analiza informacji dotyczących jakości kształcenia, losów absolwentów 

i opinii pracodawców oraz ich wykorzystanie w doskonaleniu programu studiów, przeglądy 

okresowe, analiza zakładanych i uzyskanych efektów realizacji praktyk). Działania zespołów 

wspierane są przez prodziekana ds. kształcenia i rozwoju (koordynowanie wszystkich działań 

związanych z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem programów kształcenia), prodziekana 

ds. studenckich (kontrola zgodności planu studiów z wymogami regulacji zewnętrznych i 

wewnętrznych, organizacja i kontrola warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, analiza 

warunków i trybu rekrutacji na studia), pracowników dziekanatu, koordynatorów systemu 

Egeria Edukacja (wprowadzanie programów studiów do systemu) oraz dyrektorów instytutów 

(wyznaczanie koordynatorów przedmiotów, analiza treści przedmiotów, dbanie o wysoki 

poziom kadry dydaktycznej, hospitacja zajęć). 

 

10.2  Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

 

Zasady tworzenia i zatwierdzania programu studiów oraz dokonywania jego modyfikacji 

reguluje Uchwała Senatu US nr 57/2017 z dnia 31 maja 2017 w sprawie wytycznych dla rad 

… (zał. 10.5). Jednostka lub jednostki organizacyjne przedstawiają propozycję utworzenia 

nowego kierunku Zespołowi Wydziałowemu, który następnie na posiedzeniu z udziałem 

przewodniczących zespołów kierunkowych oraz dyrektorów Instytutów ocenia zasadność 

jego powstania. Po pozytywnej opinii WZJiPK dziekan powołuje zespół kierunkowy, którego 

zadaniem jest przygotowanie programu studiów. Po pozytywnym zaopiniowaniu programu 

przez Zespół Wydziałowy, jest on opiniowany przez radę wydziału i przekazywany do 

Zespołu Uczelnianego, który wyznacza eksperta oceniającego efekty kształcenia. Po jego 

pozytywnej opinii oraz pozytywnej opinii Komisji Senackiej ds. Kształcenia podejmowana 
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jest przez Senat uchwała zatwierdzająca efekty kształcenia dla danego kierunku i profilu 

studiów. Ostatecznym etapem jest zatwierdzenie programu kształcenia przez radę wydziału – 

według nowych uregulowań program studiów jest zatwierdzany przez senat. W podobny 

sposób dokonywane są zmiany lub tworzenie nowych specjalności. Przy czym, w odniesieniu 

do nowych kierunków, przed uruchomieniem powyższej procedury wymagana jest opinia 

prorektorów ds. studenckich oraz finansów i rozwoju, a w przypadku specjalności konieczna 

jest pozytywna opinia UZJiPK. W ramach projektowania i modyfikacji programów 

kształcenia prowadzona jest również współpraca z Akademickim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości oraz Akademickim Biurem Karier. Istotny element uwzględniany w 

procesie dostosowywania programów kształcenia do wymogów rynku pracy stanowią analizy 

opinii pracodawców o umiejętnościach i kwalifikacjach absolwentów wydziału (zał. 10.6-

10.9) oraz wyniki badania losów absolwentów wydziału (zał. 10.10-10.20), przekazywane 

zespołom kierunkowym (zał. 10.21-10.23). Procedura badania karier absolwentów 

uregulowana jest przez Zarządzenie Rektora US nr 17/2017 z dnia 30 marca 2017 w sprawie 

monitorowania karier zawodowych absolwentów US (zał. 10.24). 

 

10.3  Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu 

studiów na ocenianym kierunku oraz źródła informacji wykorzystywanych w tych 

procesach 

 

Bieżące monitorowanie sprowadza się głównie do reagowania na uwagi zgłaszane przez 

studentów odnoszące się do realizacji zajęć dydaktycznych, nadzór nad realizacją i analiza 

wyników ankietyzacji, zabieganie o odpowiedni poziom infrastruktury oraz dostępność 

podstawowej literatury. Formą systematycznej oceny realizacji procesu kształcenia są 

spotkania zespołów kierunkowych (protokoły – zał. 10.25-10.29), w trakcie których 

dokonywany jest bieżący przegląd skuteczności stosowanych narzędzi ewaluacji procesu 

kształcenia (w szczególności w zakresie systemu ankietowania oraz dostosowania programów 

kształcenia do wymogów formalnych i oczekiwań interesariuszy). Rezultatem tych spotkań są 

też inicjatywy prowadzące do corocznych korekt programów kształcenia (np. zał. 10.30). 

Zakres i sposób monitorowania oraz przeprowadzania okresowych przeglądów programów 

studiów uregulowane zostały przez Uchwałę Senatu US nr 90/2011 (zał. 10.1) oraz 

szczegółowe wytyczne zawarte w dokumencie Zasady okresowych przeglądów i 

doskonalenia programów kształcenia na WNEiZ US (zał. 10.31). Okresowe przeglądy 

wykonywane są w oparciu o informacje pozyskane z różnych źródeł: dziekanatu, studentów, 

pracowników i ankiet. W ramach przeglądów prowadzona jest między innymi ocena: 

spójności wewnętrznej programu kształcenia, zgodności programu kształcenia z 

obowiązującymi przepisami prawa, stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia, 

organizacji procesu kształcenia oraz stanu infrastruktury dydaktycznej (zał. 10.32). Udział w 

przeglądach biorą przedstawiciele studentów oraz pracodawców. Wnioski wynikające z tych 

przeglądów omawiane są na zebraniach zespołów i przedstawiane są dziekanowi, 

Wydziałowemu Zespołowi oraz radzie wydziału (przykładowy raport z lat wcześniejszych 

prezentuje zał. 10.33, wnioski wynikające z ostatnich przeglądów zaprezentowane zostały 

radzie wydziału w dniu 4 kwietnia 2017 roku w ramach wniosków dydaktycznych – protokół 

z RW w przygotowaniu). 
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10.4  Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego 

kierunku, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia 

oraz przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też 

wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów 

 

Zagadnienia wskazane w tym punkcie były już omówione w dużym stopniu we 

wcześniejszych częściach raportu. Istotnym elementem pomagającym ustalić czy studenci 

wydziału uzyskują zakładane efekty kształcenia są opinie pracodawców oceniających 

studentów i absolwentów wydziału oraz badania losów absolwentów zaprezentowane w 

punkcie 10.2. Raporty otrzymywane z Akademickiego Biura Karier są analizowane przez 

WZJiPK oraz przesyłane do KZJiPK i Instytutów w celu wykorzystania wniosków w procesie 

modyfikacji programów kształcenia. Podobna procedura związana jest z monitorowaniem 

jakości procesu kształcenia regulowanym Uchwałą Senatu US nr 59/2013 z dnia 29 maja 

2013 w sprawie badań ankietowych w US (zał. 10.34), jej modyfikacją w postaci Uchwały 

Senatu US nr 166/2016 z dnia 22 grudnia 2016 (zał. 10.35) oraz pismem BJK z dnia 12 

kwietnia 2017 (zał. 10.36). Wyniki ankietyzacji jakości dydaktyki dla kierunków prezentują 

zał. 10.37-10.38, raporty WZJiPK zawierające wnioski wynikające z ankietyzacji 

przedstawiają zał. 10.39-10.40, natomiast zał. 10.41-10.43 prezentują sposób przekazania 

wyników ankietyzacji i przykładowe odpowiedzi uzyskane z jednostek. Oprócz jakości 

dydaktyki monitorowane są również zróżnicowane obszary związane z jakością studiów, 

których wyniki zamieszczane są na stronie wydziału (zał. 10.44-10.45). Elementem systemu 

monitorowania osiągnięcia efektów kształcenia są hospitacje zajęć dydaktycznych 

prowadzone w ramach instytutów dokonywane dla danego pracownika przynajmniej raz w 

roku przez promotorów (w przypadku doktorantów prowadzących zajęcia), dyrektorów 

instytutów lub kierowników katedr (zał. 10.46). Monitorowaniu podlega również stopień 

osiągnięcia efektów kształcenia realizowanych w ramach praktyk, oprócz indywidualnej 

oceny dokonywanej przez kierunkowego koordynatora praktyk, przeprowadzana jest 

dodatkowo ankietyzacja studentów (zał. 10.47-10.49). 

 

10.5  Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, 

i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów 

 

Zagadnienia wskazane w tym punkcie były już częściowo omówione we wcześniejszych 

częściach raportu (np. Konkurs Złota Kreda organizowany przez Samorząd Studencki). W 

procesie tworzenia oraz doskonalenia efektów kształcenia członkowie Zespołów 

Kierunkowych konsultują się z praktykami, w tym osobami powołanymi do Rady 

Konsultacyjnej Praktyków WNEiZ szczególnie w zakresie sposobu definiowania 

umiejętności i kompetencji społecznych (zał. 10.50-10.51). Większość członków Rady to 

absolwenci WNEiZ i jednocześnie praktycy uznani w środowisku. W tworzeniu programów 

kształcenia biorą również udział interesariusze wewnętrzni w postaci Samorządu 

Studenckiego oraz członkowie minimów kadrowych danego kierunku. Przedstawiciele 

otoczenia społecznego i gospodarczego biorą także pośredni udział w określaniu efektów 

kształcenia. Służą temu okresowe spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące 
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aktualnych potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia studentów. W latach 2014-2015 na 

Wydziale odbywały się spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców w ramach projektu 

Praktyczne kształcenie kompetencji ICT finansowanego przez NCBiR w ramach poddziałania 

POKL Programu 4.1.1 oraz działań w ramach WSZJK. Platformą współpracy z absolwentami 

w zakresie wyrażania opinii o procesie kształcenia jest również istniejące „Stowarzyszenie 

Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66”. 

 

10.6  Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia 

i sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym 

kierunku. 

 

W 2016 roku Wydział skorzystał z propozycji przeprowadzenia badania pt. Trendence 

Graduate Barometer, którego wyniki (zał. 10.20) pokazują wiele aspektów związanych z 

absolwentami Wydziału na tle Polski i UE. Wyniki te zostały przekazane do omówienia i 

ewentualnego wykorzystania przez KZJiPK. W doskonaleniu programu kształcenia 

wykorzystane zostały również zalecenia sformułowane podczas poprzedniej akredytacji 

kierunku przez PKA, jak również opinie pracodawców (zał. 10.6-10.9). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

 

Pozytywny wpływ na jakość procesu kształcenia oraz kadry dydaktycznej będą miały 

działania przewidziane w ramach projektu zintegrowanego realizowanego przez Uczelnię. 

Obejmują one między innymi: zakup podręczników, odnowienie infrastruktury laboratoryjnej, 

szkolenia pracowników, wizyty zagranicznych wykładowców, itp. Działania związane z 

podnoszeniem jakości infrastruktury, kadry dydaktycznej i stosowanych metod kształcenia 

będą również realizowane w latach 2019-2022 w ramach Regionalnej Inicjatywy 

Doskonałości. Pracownicy wykazujący istotny wkład w organizację procesu kształcenia mogą 

liczyć na obniżenie pensum w ramach tzw. limitu dziekana (np. opiekunowie kół naukowych, 

opiekunowie I roku, koordynatorzy systemu Egeria Edukacja). Zał. 10.52 przedstawia 

sprawozdanie WZJiPK obejmujące najważniejsze działania podejmowane w roku 

akademickim 2017-2018. Na wydziale corocznie przeprowadzany jest konkurs na najlepszą 

pracę dyplomową. Jego zasady prezentuje zał. 10.53, a ostatnie wyniki protokół komisji (zał. 

10.54). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 

- dorobek naukowo–dydaktyczny kadry 

- doświadczenie i kilkudziesięcioletnia tradycja 

kształcenia 

- bogate doświadczenie w zakresie realizacji 

projektów i organizacji konferencji 

- infrastruktura dydaktyczna 

- otwartość środowiska akademickiego na zmiany 

 

 

Słabe strony 

- zbyt duże obciążenie kadry badawczo– 

dydaktycznej pracą administracyjną 

- lokalizacja Uczelni w regionie charakteryzującym 

się stosunkowo małą liczbą absolwentów szkół 

średnich 

- niedostosowanie programów nauczania, 

podręczników i sal dla osób wykluczonych 

edukacyjne (osoby niedowidzące i niedosłyszące) 

C
zy

n
n
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i 
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w
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ęt

rz
n

e
 

 

Szanse 

- zwiększenie przemyślanej i dostosowanej do 

odpowiednich segmentów odbiorców akcji 

marketingowych 

- sprawna realizacja w US projektu finansowanego 

z programu RID 

- zwiększenie kooperacji kadry akademickiej z 

praktyką gospodarczą 

- ograniczenie naborów na kierunek ekonomia w 

większych ośrodkach akademickich ze względu na 

uzależnienie części subwencji od wskaźnika 

dostępności dydaktycznej 

-permanentne podnoszenie jakości nauczania 

poprzez szkolenia kadry akademickiej 

 

Zagrożenia 

- utrzymanie niskiego wskaźnika kosztochłonności 

na kierunku ekonomia 

- postrzeganie kierunku ekonomia przez 

absolwentów szkół średnich jako zbyt 

teoretycznego 

- malejąca liczba studentów wynikająca ze zmian 

demograficznych, jak również dużej konkurencji 

na rynku lokalnym jak i krajowym 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński Prof. dr hab. Jacek Styszyński 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

Szczecin, dnia 5.04.2019 

 

 



42 

Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku
1
 

Poziom studiów 

 

Rok 

studiów 

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
Dane sprzed  

3 lat 
Bieżący rok 

akademicki 
Dane sprzed 

3 lat 
Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 23 24 0 0 

II 14 19 0 0 

III 26 7 0 0 

II stopnia 
I 25 4 0 0 

II 54 12 0 0 

jednolite studia 

magisterskie 

I 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 

IV 0 0 0 0 

V 0 0 0 0 

VI 0 0 0 0 

Razem: 142 66 0 0 
Liczba studentów w 2019 r. – stan na dzień 22.03.2019 r.  

 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 

 

Rok 

ukończenia 

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym 

roku 

I stopnia 

2016 32 23 0 0 

2017 43 18 0 0 

2018 43 8 0 0 

II stopnia 

2016 46 47 0 0 

2017 36 34 9 9 

2018 19 13 0 3 

jednolite studia 

magisterskie 

... 0 0 0 0 

... 0 0 0 0 

... 0 0 0 0 

Razem: 219 143 9 12 

                                                 
1
 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy 

studiów (z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na 

ocenianym kierunku) 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)
2
. 

 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 sem. 

180 pkt. ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 1854 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

specjalność: 

analizy gospodarcze  
94,08 pkt. ECTS 

ekonomia menedżerska 

95,20 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 63 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
4 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
120 godz. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
30 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1854/30 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
8 sem. 

 120 pkt. ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 965 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć specjalność: 

                                                 
2
 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. 
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prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

analizy gospodarcze  
60,76 pkt. ECTS 

ekonomia menedżerska 

60,24 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 53 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
brak 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
brak 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. 965/15 

 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
3
 

 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

mikroekonomia 
wykłady 

ćwiczenia 
45 5 

makroekonomia 
wykłady 

ćwiczenia 
60 4 

innowacyjność i jakość w 

przedsiębiorstwie 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

marketing 
wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

finanse przedsiębiorstw 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

analiza finansowa 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

wykłady 

ćwiczenia 
60 5 

                                                 
3
Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. 



45 

badanie rynku 
wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

controlling 
wykłady 

ćwiczenia 
45 5 

statystyka 

wykłady 

ćwiczenia 

laboratoria 

30 3 

nauka o przedsiębiorstwie 
wykłady 

ćwiczenia 
45 4 

ocena efektywności 

inwestycji 

wykłady 

ćwiczenia 

laboratoria 

45 5 

planowanie i modelowanie 

finansowe 

wykłady 

ćwiczenia 

laboratoria 

45 5 

socjologia wykład 30 3 

metody ilościowe w 

ekonomii 

wykłady 

ćwiczenia 

laboratoria 

30 4 

sprawozdawczość finansowa 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

analiza finansowa grup 

kapitałowych 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

analiza portfela klientów 
wykłady 

ćwiczenia 
30 2 

polityka gospodarcza 
wykłady 

ćwiczenia 
45 3 

finansowanie i wycena 

środowiska 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

metody i techniki badań 

ekonomicznych 

wykłady 

ćwiczenia 
30 2 

fundusze Unii Europejskiej wykłady 15 2 

funkcjonowanie i analiza 

rynku pracy 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

organizacje wirtualne w 

ekonomii i zarządzaniu 

wykłady 

laboratoria 
30 2 

analiza finansowa banków i 

ubezpieczycieli 

wykłady 

ćwiczenia 
30 2 

monitorowanie i 

prognozowanie koniunktury 

wykłady 

ćwiczenia 
30 2 

oceny zagrożenia 

bankructwem 

przedsiębiorstwa 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

wykorzystanie wskaźników 

finansowych w ocenie 

przedsiębiorstw 

wykłady 

ćwiczenia 
45 3 

ekonomika rynku pracy wykłady 30 2 

ekonomika usług 
wykłady 

ćwiczenia 
30 2 

zarządzanie wartością 
wykłady 

ćwiczenia 
45 4 
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ryzyko i niepewność w 

działalności gospodarczej 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

gospodarowanie zasobami 

pracy 

wykłady 

konwersatoria 
30 2 

zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw 

wykłady 

ćwiczenia 

laboratoria 

45 3 

społeczna odpowiedzialność 

podmiotów 
wykład 15 1 

seminarium dyplomowe seminarium 45 10 

Razem: 1260 120 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

ekonomia międzynarodowa 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

makroekonomia 2 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

mikroekonomia 2 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

etyka biznesu 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

polityka innowacyjna 

państwa 

wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

ekonometria i 

prognozowanie procesów 

ekonomicznych 

wykłady 

ćwiczenia 

laboratoria 

30 3 

analiza ryzyka 
wykłady 

ćwiczenia 
45 5 

mierzenie i kształtowanie 

wartości przedsiębiorstwa 

wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

prawo gospodarcze 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

rynek finansowy 
wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

wycena przedsiębiorstw 
wykłady 

ćwiczenia 
60 5 

behawioralne aspekty 

decyzji ekonomicznych 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

ekogospodarowanie 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

fuzje i przejęcia 
wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

wycena wartości 

niematerialnych 

wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

benchmarking 
wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

międzynarodowy rynek 

informacji i nowych 

technologii 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 



47 

sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw 
wykłady 15 2 

systemy oceny efektywności 

przedsiębiorstw 

wykłady 

ćwiczenia 
30 3 

inwestycje zagraniczne 
wykłady 

ćwiczenia 
30 4 

seminarium dyplomowe seminarium 90 20 

Razem: 720 93 

 

 

Tabela 5. Nie dotyczy 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych
4
 

 

I stopień, studia stacjonarne  

Nazwa 

programu/przedmiotu 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

 

Język angielski Lektorat 60h III stacjonarne angielski 17 

Język niemiecki Lektorat 30h III stacjonarne niemiecki 1 

Język angielski Lektorat 30h IV stacjonarne angielski 17 

Język niemiecki Lektorat 30h IV stacjonarne niemiecki 1 

Język angielski Lektorat 30h V stacjonarne angielski 6 

Język niemiecki Lektorat 30h V stacjonarne niemiecki 1 

Liczba studentów z semestru zimowego i letniego z  r.a.  2018/2019 

 

 

 

II stopień, studia stacjonarne  

Nazwa 

programu/przedmiotu 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

Język angielski Lektorat 30h II stacjonarne angielski 4 

Liczba studentów z semestru letniego z r.a 2018/2019 

 

 

 

 

                                                 
4
 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką 

informację. 



 
Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Zał. 2.1 

Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 

1861). 

2. Zał. 2.2 

Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

3. Zał. 2.3. 

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Zał. 2.4 

Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli 

dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także nauczycieli akademickich oraz 

inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych. 

5. Zał. 2.5 oraz 2.5.a 

Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności 

wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium 

PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz 

przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Zał. 2.6 

Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których 

odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informacja o bibliotece 

i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

7. Zał. 2.7 

Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat, z podziałem na poziomy oraz formy studiów. 


