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Ocena programowa
Profil praktyczny

Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Zarządzanie
1. Poziom/y studiów: I i II stopnia
2. Forma/y studiów: studia niestacjonarne
3. 1 Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek – Zarządzanie,

studia I stopnia
a. Nazwa dyscypliny wiodącej.
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny wiodącej

Nauki o zarządzaniu i jakości

liczba

%

116,69

65

b. Nazwy pozostałych dyscyplin.
Punkty ECTS
L.p.

1.

Nazwa dyscypliny

Ekonomia i finanse

liczba

%

63,31

35

Efekty uczenia się zakładane dla Zarządzania, studia I stopnia
Nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE
Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Profil kształcenia: PRAKTYCZNY
Symbol

Kierunkowe efekty kształcenia

Wiedza
K_W01

K_W02

K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07

ma wiedzę ogólną obejmującą wybrane zagadnienia z dziedziny nauk społecznych powiązanych
z kierunkiem studiów zarządzania, zna terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła
ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych w systemie nauk oraz
ich relacji do innych nauk, w szczególności do nauk ścisłych; zna podstawowe teorie dotyczące
wieloaspektowego procesu zarządzania
ma podstawową wiedzę, wspartą elementami psychologii, o człowieku jako twórcy kultury
organizacyjnej i animatora procesów zarządzania
zna fundamentalne dylematy gospodarcze współczesnej cywilizacji oraz podstawowe
uwarunkowania ekonomiczno – społeczne i demograficzne funkcjonowania podmiotów
gospodarczych
ma podstawową wiedzę dotyczącą finansowego aspektu działalności przedsiębiorstw i innych
podmiotów gospodarczych oraz zasad i technik rachunkowości
zna podstawowe modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych
ma podstawową wiedzę o istocie, celach i narzędziach marketingu oraz o metodach badań
marketingowych w praktyce, w tym wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań
konsumentów
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K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14

ma podstawową wiedzę o roli kapitału ludzkiego i umiejętnościach niezbędnych do podejmowania
decyzji kadrowych w organizacji uwzględniających psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania
zespołu
ma podstawową wiedzę o przygotowaniu i prowadzeniu badań oraz definiowaniu problemów
badawczych
zna podstawowe narzędzia i techniki informatyczne pozyskiwania i prezentacji danych, zna
podstawowe metody i narzędzia matematyczne i statystyczne wykorzystywane do analizy
ekonomicznej
zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie w sferze zarządzania,
w tym o planowaniu, organizowaniu, podejmowaniu decyzji kierowniczych oraz działalności
kontrolnej i jej wykorzystaniu w praktyce
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości; zna metody
i narzędzia zarządzania stosowane w małym przedsiębiorstwie
zna podstawowe normy i standardy w działalności przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczące
rachunkowości i systemów jakości

Umiejętności

K_U08

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz
powiązanych dyscyplin w celu opisu, analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych formułując oraz
rozwiązując złożone i nietypowe problemy zarządzania organizacjami
potrafi właściwie identyfikować i analizować przyczyny oraz przebieg wybranych procesów
i zjawisk ekonomicznych korzystając z różnych źródeł
posiada umiejętność doboru oraz krytycznej analizy i syntezy informacji w procesach zarządzania
zasobami przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach niepewności
potrafi wypowiadać się w piśmie i mowie z wykorzystaniem terminologii właściwej dla zarządzania,
przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska, także poprzez udział w debacie w języku
polskim i obcym
potrafi stosować podstawowe przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego i prawa pracy,
regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
potrafi pozyskiwać i analizować dane ilościowe i jakościowe oraz formułować wnioski
z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla zarządzania organizacjami
posiada umiejętność praktycznego stosowania metod badań i narzędzi marketingowych

K_U09

potrafi efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w warunkach gospodarki wolnorynkowej

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05

K_U06
K_U07

K_U10
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15
K_U16
K_U17

posługuje się podstawowymi normami i standardami w działalności przedsiębiorstwa,
w szczególności dotyczącymi rachunkowości i systemów jakości
potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także określać indywidualne
i grupowe cele i zadania
ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym
właściwym dla kierunku zarządzanie
potrafi przygotować wstępną koncepcję przedsięwzięcia biznesowego
potrafi wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne oraz systemy informatyczne
w realizacji zadań menedżerskich
potrafi rozpoznawać zmiany w otoczeniu globalnym oraz uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę
i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin pokrewnych
potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę o właściwym stosowaniu funkcji kierowniczych,
identyfikuje i wykorzystuje skuteczne narzędzia w pracy menadżera
potrafi analizować, interpretować i przewidywać zachowania członków organizacji, motywy
działania i wpływać na nie w określonym zakresie
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Kompetencje społeczne
krytycznie podchodzi do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
zawodowego dokształcania się i rozwoju osobistego
uznaje znaczenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin pokrewnych do
rozwiązywania problemów różnych organizacji, w szczególności przedsiębiorstw
ma świadomość potrzeby organizowania i współorganizowania działalności na rzecz społecznej
odpowiedzialności biznesu i interesu publicznego
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz poszukuje
optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki i wymaga tego od innych
rozumie etos zawodu menedżera

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

umie uczestniczyć w różnej roli w przygotowywaniu projektów z zakresu nauk o zarządzaniu
i jakości oraz dyscyplin pokrewnych
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje przejawy przedsiębiorczości
w gospodarce i w życiu społecznym

K_K06
K_K07

3. 2 Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek – Zarządzanie,

studia II stopnia
a. Nazwa dyscypliny wiodącej.
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny wiodącej

Nauki o zarządzaniu i jakości

liczba

%

77,54

65

b. Nazwy pozostałych dyscyplin.
Punkty ECTS
L.p.

1.

Nazwa dyscypliny

Ekonomia i finanse

liczba

%

42,46

35

Efekty uczenia się zakładane dla Zarządzania, studia II stopnia
Nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE
Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Profil kształcenia: PRAKTYCZNY
Symbol

Kierunkowe efekty kształcenia

Wiedza

K_W01

ma pogłębioną wiedzę z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, zna jej relacje do innych
dyscyplin, takich jak: ekonomia i finanse, nauki prawne, matematyka, informatyka, ma wiedzę
pozwalającą na świadome kształtowanie procesów rozwojowych i ram instytucjonalnych
funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

4

K_W02

zna zawansowaną metodologię badań w naukach społecznych oraz metody obliczeniowe
i techniki informatyczne stosowanych do rozwiązywania nietypowych problemów organizacji
i zarządzania

K_W03

posiada pogłębioną wiedzę o charakterze i relacjach zachodzących między zjawiskami
w obszarze zarządzania organizacją w stopniu umożliwiającym analizowanie i ocenianie istotę
problemów gospodarczych

K_W04

ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i animatora procesów zarządzania
organizacją i jej zasobami

K_W05

ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania, zna ich
trendy rozwojowe oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu współczesnymi
organizacjami różnego typu

K_W06

zna fundamentalne dylematy gospodarcze współczesnej cywilizacji oraz rozumie skutki
uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych i innych procesów
zarządzania organizacją

K_W07

ma uporządkowaną wiedzę na temat własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi
korzystać z zasobów informacji patentowej

K_W08

zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

potrafi podejmować decyzje menedżerskie dokonując identyfikacji i pogłębionej interpretacji
złożonych i nietypowych problemów zarządczych z wykorzystaniem wiedzy oraz
zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i prawa

K_U02

potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy z obszaru
zarządzania marketingowego z uwzględnieniem relacji marketingu z innymi obszarami
funkcjonalnymi organizacji, w tym logistyki, finansów i innowacji

K_U03

potrafi wykorzystać metody i narzędzia zarządzania strategicznego i konstruktywnie
uczestniczyć w procesach rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz
innowacyjnie wykonać zadania w nieprzewidywalnych warunkach stosując właściwy dobór
źródeł oraz informacji

K_U04

posiada umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji oraz potrafi przygotować
analizę kapitału ludzkiego z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi oraz prognozować
jego rozwój z uwzględnieniem strategii rozwoju organizacji

K_U05

posiada umiejętność praktycznego stosowania zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy oraz
metod i narzędzi w zakresie zarządzania innowacjami w formułowaniu i rozwiązywaniu
złożonych, nietypowych problemów organizacji

K_U06

posiada zaawansowane umiejętności wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych
i metod ilościowych w analizie i usprawnianiu wybranych procesów biznesowych

K_U07

posługuje się wybranymi normami i standardami w rozwiązywaniu problemów menedżerskich

K_U08

umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań
przedsiębiorstwa/organizacji

K_U09

posiada umiejętność doboru i krytycznej analizy informacji wykorzystywanej w zarządzaniu
zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi oraz informacyjnymi w celu skutecznego
i efektywnego wykonania zadań menedżerskich w nieprzewidywalnych warunkach

K_U10

potrafi sporządzać biznes plan oraz zaawansowane raporty, analizy i projekty pozwalające na
realizację przedsięwzięć gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka, posiada
umiejętność rozumienia, diagnozowania i pogłębionej oceny praktycznych skutków złożonych
zjawisk i procesów organizacyjnych z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi

K_U11

potrafi przedstawić wyniki badań zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu w postaci
samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej zawierającej opis problemu, uzasadnienie celu
pracy, wyniki oraz ich interpretację

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

5

K_U12

potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki badań empirycznych dotyczących różnych
procesów gospodarczych, weryfikuje postawione hipotezy, wnioskuje i wskazuje dalsze kierunki
badań

K_U13

potrafi w sposób jasny, precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, także poprzez udział
w debacie, i piśmie w języku polskim i obcym na tematy dotyczące różnorodnych zagadnień
o charakterze zarządczym z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej nauki o zarządzaniu i jakości,
jak i dyscyplin pokrewnych

K_U14

potrafi planować i organizować pracę zespołową (także o charakterze interdyscyplinarnym),
określić indywidualne i grupowe cele oraz rozwiązywać konkretne problemy organizacyjne
wymagające rozszerzonych umiejętności samokształcenia i sprawnego posługiwania się różnego
rodzaju normami prawnymi, etycznymi i zawodowymi

K_U15

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi planować i realizować proces uczenia się
innych osób

K_U16

potrafi posługiwać się językiem obcym, w mowie i piśmie, na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w obszarze zarządzania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

ma postawę krytyczną wobec przekazywanych treści w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości
oraz dyscyplin pokrewnych

K_K02

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów organizacji
i zarządzania oraz jest gotowy do zasięgania opinii ekspertów

K_K03

jest gotowy do inicjowania i uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych
i gospodarczych oraz działania na rzecz interesu społecznego, potrafi przewidywać
wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności, wykazując odpowiedzialność za pracę
własną i innych członków zespołu

K_K04

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K05

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, rozumie
etos wybranego zawodu

K_K06

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania
zawodu

K_K07

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru zawodu, przestrzega i rozwija i podejmuje działania
na rzecz etyki zawodowej

K_K08

rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Lucyna Kwiatkowska

Dr / Rektor WSIiZ

Anna Suchorab

Dr / Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii

Dorota Lato

Mgr / Dyrektor Biura Organizacji Studiów

Marek Adamowicz

Mgr inż. / Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów /
Administrator Uczelnianej Platformy Moodle

Krzysztof Berent

Mgr inż. / Dyrektor Biura Organizacji i Rozwoju

Ryszard Walkowiak

Dr hab. / Nauczyciel akademicki WSIiZ

Dominika Małachowska

Mgr / Opiekun Samorządu Studenckiego / Kierownik Biura
Rekrutacji
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Prezentacja Uczelni
Uczelnia powstała w 1996, wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 92. Jako
pierwsza niepubliczna Uczelnia na Warmii i Mazurach prowadziła edukację menedżerską.
W świetle Ustawy 2.0 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
z siedzibą w Olsztynie (WSIiZ) stała się Uczelnią zawodową, prowadzącą studia na kierunkach
o profilu praktycznym, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno – gospodarczego. Zarządzanie
jest pierwszym w historii Uczelni realizowanym kierunkiem studiów i do dzisiaj stanowi jej
wizytówkę. W roku akademickim 2020/21 obchodzono dwudziestopięciolecie funkcjonowania
Uczelni oraz kształcenia w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Bilans minionych 25 lat, to blisko
9000 absolwentów, w tym 3691 absolwentów Zarządzania, także słuchaczy studiów
podyplomowych prowadzanych w rożnych obszarach Zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie projektem, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie w ochronie zdrowia,
zarządzanie oświatą i inne). WSIiZ kształci także studentów na kierunkach technicznych
– Informatyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, które w dużej części wyrastają z dorobku
naukowo – dydaktycznego Instytutu Zarządzania i Ekonomii. Do chwili obecnej w Uczelni
zorganizowano kilkadziesiąt konferencji i seminariów naukowych, zrealizowano kilkadziesiąt
przedsięwzięć (na przeszło 70 mln zł), głównie finansowanych środkami unijnymi, których rezultaty
znalazły praktyczne zastosowanie w otoczeniu biznesowym. Uczelnia jest rozpoznawalna, jako
ważny ośrodek kształcenia akademickiego. Dla podniesienia jakości kształcenia oraz efektywności
działania, w roku akademickim 2019/2020 przeprowadzono reorganizację Uczelni. Wprowadzono
bez-wydziałową strukturę organizacyjną. Podstawowymi jednostkami dydaktycznymi są Instytuty:
Instytut Zarządzania i Ekonomii oraz Instytut Inżynierii Systemów. Jednostką obsługującą kierunki
studiów i studentów jest Biuro Organizacji Studiów (BOS). Funkcjonuje także Biuro Praktyk
Studenckich i Relacji z Otoczeniem, odpowiedzialne za proces realizacji praktyk zawodowych.
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym
Zarządzanie, studia I stopnia, profil praktyczny
Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Program kształcenia na kierunku Zarządzanie odpowiada misji i strategii Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie (WSIiZ)
określonej na lata 2022 – 2027. WSIiZ to wspólnota naukowców, praktyków biznesu, studentów,
absolwentów i pracowników. Misją Uczelni jest kształcić profesjonalnie, wykwalifikowanych
specjalistów zgodnie z potrzebami rozwijającej się globalnej gospodarki z uwzględnieniem
dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na rynkach pracy w regionie, w Polsce oraz poza
jej granicami. Studia na kierunku Zarządzanie kształcą praktyków, ludzi mądrych i odpowiedzialnych,
przestrzegających uniwersalnych zasad moralnych, dążących do odkrywania i przekazywania prawdy,
mających szerokie horyzonty intelektualne, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee.
Dodatkowo promują wśród pracowników i studentów nastawienie na wysokie osiągnięcia,
innowacyjność i współpracę, co umożliwia skuteczną rywalizację na krajowym i europejskim rynku
edukacyjnym.
Zawarta w strategii rozbudowana misja Uczelni bardzo wyraźnie odnosi się do potrzeb rynku
pracy w globalizującej się gospodarce opartej na wiedzy, nawiązuje do kształtowania
przedsiębiorczych postaw absolwentów przygotowywanych do efektywnego i skutecznego
funkcjonowania na rynku pracy w rozwijających się dziedzinach gospodarki. Założenia misji Uczelni,
w pierwszej kolejności dotyczą gospodarczych potrzeb regionu. Województwo warmińsko
– mazurskie jest jednym ze słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju, chociaż dysponuje
dogodnymi warunkami przyrodniczymi dla lokalizacji różnorodnego przemysłu. Przyczyn tej słabości
należy upatrywać głównie w bardzo małych zasobach wysoko wykwalifikowanej kadry, w tym także
specjalistów w zakresie szeroko pojętego zarządzania. Diagnoza stanu wykształcenia ludności
województwa warmińsko - mazurskiego wskazuje, iż ok. 19,3% mieszkańców posiada wykształcenie
wyższe (US, Olsztyn, 2019). Oznacza to, że na Warmii i Mazurach potrzebna jest szeroka oferta
edukacyjna, która służyć będzie rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Kierunek Zarządzanie
należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego
regionu Warmii i Mazur, jak i całego kraju. W WSIiZ obok kierunków inżynierskich odgrywa rolę
priorytetową, nawiązując do 25 – letniej tradycji Uczelni w zakresie kształcenia kadr w dyscyplinie
nauk o zarządzaniu i jakości.

Koncepcja kształcenia
Od roku akademickiego 2018/2019, na kierunku Zarządzanie, studia I i II stopnia realizowany
jest profil praktyczny, który zakłada realizację zajęć związanych z kształceniem umiejętności
praktycznych, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS.
Kształcenie na kierunku zostało dostosowane do warunków Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia prowadzone są w Instytucie Zarządzania
i Ekonomii w WSIiZ. Odpowiadają 6 i 7 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji. Umożliwiają
uzyskanie tytułu zawodowego odpowiednio licencjata i magistra. Ukończenie studiów I stopnia
umożliwia kontynuację na poziomie studiów II stopnia. Program studiów na kierunku Zarządzanie,
I i II stopnia realizowany jest w formie studiów niestacjonarnych. Studia prowadzone są w języku
polskim. Studia I stopnia trwają 3 lata, podzielone zostały na sześć semestrów, w trakcie których
student musi uzyskać 180 punktów ECTS. W programie studiów przewidziano 6 – miesięczną

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

10

praktykę zawodową. Studia II stopnia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego, trwają 2 lata
- cztery semestry, w trakcie których student musi uzyskać 120 punktów ECTS. W programie
studiów przewidziano 3 – miesięczną praktykę zawodową.
Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie została dostosowana do wymagań Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Uchwała Senatu nr
03/12/2018 z dnia 18.12.2018 r. W dostosowaniu programu kształcenia czynnie uczestniczyli
interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni, w tym przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Konsultacyjnej
działającej przy Rektorze WSIiZ, którzy uczestniczyli w konsultacji programów kształcenia
w ramach poszczególnych przedmiotów. Po uwzględnieniu wszystkich uwag interesariuszy
(studentów, absolwentów, pracodawców, wykładowców, ekspertów ministerialnych ds. PRK)
dostosowany opis efektów uczenia się dla programu studiów na kierunku Zarządzanie, studia I i II
stopnia o profilu praktycznym został zatwierdzony.
Cel kształcenia
Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzania w ramach profilu praktycznego jest
przygotowanie studenta do podjęcia pracy zawodowej poprzez praktyczne opanowanie metod,
narzędzi i technik wymaganych w działalności zawodowej, rozwijanie uzdolnień niezbędnych do
wykonania zawodu menedżera, kształtowanie społecznie oczekiwanych i akceptowanych postaw,
wdrażanie do ustawicznego doskonalenia zawodowego, przede wszystkim przez samokształcenie
oraz kształcenie świadomości etosu wybranego zawodu.
Sylwetka absolwenta
Absolwent kierunku Zarządzanie, studia I stopnia, posiada tytuł zawodowy licencjata.
Po ukończeniu studiów I stopnia student kierunku Zarządzanie ma ugruntowaną wiedzę
teoretyczną i praktyczną z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz
dyscyplin pokrewnych, dotyczącą istoty, zasad, prawidłowości i problemów funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz instytucji. Ma umiejętności rozwiązywania problemów gospodarowania
zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Nabył umiejętności doskonalenia
organizacji i działań restrukturyzacyjnych wykorzystując wiedzę, umiejętności analizy,
koncepcyjnego myślenia, zespołowego uczenia się, planowania i organizowania pracą zespołu. Jest
przygotowany do pracy w różnych organizacjach w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania
oraz menedżera /kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub
kierownika zespołu, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent zna język
obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wykazuje się pogłębioną wiedzą
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, dyscyplin pokrewnych oraz wiedzą
specjalistyczną i umiejętnościami pozwalającymi uczestniczyć w procesie rozwoju innowacyjności
organizacji. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania
przedsiębiorstwem i zespołami ludzkimi; jest przygotowany do pracy w charakterze menedżera
średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit,
jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Posiada rozszerzone umiejętności diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów
zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości
B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
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Związek z potrzebami rynku pracy, otoczenia społeczno-gospodarczego, udział interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych
Program studiów na kierunku Zarządzanie wpisuje się w rozpoznane potrzeby gospodarki
i rynku pracy regionu. Wynika to z przeprowadzonych przez Uczelnię badań oraz pozyskanych
opinii pracodawców i analizy informacji dotyczących rynku pracy regionu Warmii i Mazur
dokonywanych przez Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii oraz funkcjonujące w Uczelni
Biuro Karier, np.:
- Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii przeprowadził badania i analizy dot.
współczesnego rynku pracy w skali regionu, kraju i Unii Europejskiej, a ich wyniki zostały
wydane w postaci opracowania pt. „Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach
studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy”,
- Biuro Karier WSIiZ przeprowadziło badania ankietowe wśród 750 pracodawców regionu
Warmii i Mazur diagnozując ich potrzeby w zakresie kwalifikacji kadry, a ich wyniki zostały
wydane w postaci opracowania pt. „Rynek pracy – potrzeby i oczekiwania pracodawców
z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie kwalifikacji i kompetencji absolwentów
uczelni wyższych”,
- Biuro Karier systematycznie analizuje publikacje dot. rynku pracy (w tym: Barometr
zawodów, Ekonomiczne Losy Absolwentów uczelni wyższych (ELA), „Analiza kompetencji
i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”, „Bilans
Kapitału Ludzkiego”),
- Dyrektorzy Instytutów monitorują ogłoszenia zamieszczane w portalach internetowych
pośrednictwa pracy (np. pracuj.pl),
- Biuro Karier WSIiZ prowadzi badania dot. losów zawodowych absolwentów oraz oceny
przygotowania do zatrudnienia,
- od 2011 roku odbywają się systematyczne konsultacje z pracodawcami w ramach prac Rady
Konsultacyjnej WSIiZ, w skład której wchodzą przedstawiciele otoczenia Uczelni, w tym
także firm informatycznych. Na przykład na posiedzeniu, 04.02.2019 roku Rada
zaopiniowała programy studiów na kierunku Zarządzanie.
Przy tworzeniu programów studiów na dany rok akademicki uwzględnia się wnioski wynikające
z ww. analiz i źródeł, a ponadto brane są pod uwagę opinie interesariuszy wewnętrznych, w tym
wykładowców oraz studentów poprzez ich udział we wszystkich gremiach decyzyjnych Uczelni.
Efekty uczenia się
Dbając o spójność i kompleksowość proponowanego programu kształcenia, jako nadrzędne
założenie przyjęto, aby każdy absolwent kierunku Zarządzanie odznaczał się jasno
identyfikowalnymi umiejętnościami praktycznymi, kompetencjami społecznymi i wiedzą. Stanowi
to istotny element skutecznego dopasowania wymagań stawianych przez rynek pracy regionu,
kraju, czy Unii Europejskiej. Takie podejście daje większą szansę tego, że pracodawca dostanie
wiarygodną i obiektywną informację na temat kwalifikacji posiadanych przez osobę, którą
zamierza zatrudnić. Przyjęto założenie, że każdy, kto będzie szukał pracy na otwartym rynku
europejskim, będzie mógł wylegitymować się kwalifikacjami zrozumiałymi i czytelnymi dla
pracodawców.
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie, studia I i II stopnia uwzględnia
uniwersalne charakterystyki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 – 8 Polskiej
Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 r. poz. 2218), dla kwalifikacji na poziomie odpowiednio 6 dla
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studiów I stopnia i 7 dla studiów II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opracowując kierunkowe
efekty uczenia się uwzględniono także Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 r. w sprawie studiów. Ponadto, kierunek Zarządzanie został osadzony
w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości, w ramach której będzie uzyskiwana ponad
połowa efektów uczenia się. Pozostałe efekty uczenia się przypisano do dyscypliny ekonomia
i finanse. Program studiów dla kierunku Zarządzanie został przyporządkowany do dziedzin
i dyscyplin naukowych Uchwałą Senatu z dnia 18.12.2018 r.
Definiując kierunkowe efekty uczenia się stosowano zasadę „przyrostu” kompetencji
uzyskanych na I poziomie kształcenia, a także zasadę „otwartości” studiów II stopnia sprzyjającej
mobilności pionowej studentów. Podstawowym obszarem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest
dyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości. W opisie uwzględniono wszystkie charakterystyki drugiego
stopnia PRK kompetencji studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw dla poziomu 6 i 7,
profil praktyczny. Kwalifikacje absolwentów kierunku Zarządzanie, profil praktyczny są mocno
nasycone umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które dominują w stopniu istotnym nad
efektami z zakresu wiedzy. Proponowane dla kierunku efekty uczenia się są mierzalne, zostały
sformułowane w sposób umożliwiający stwierdzenie czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte przez
studenta. Pełny opis efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie, profil praktyczny zawiera:
 dla studiów I stopnia 38 efektów uczenia się, w tym 14 efektów z zakresu wiedzy, 17
z zakresu umiejętności praktycznych i 7 kompetencji społecznych,
 dla studiów II stopnia 32 efekty uczenia się, w tym 8 efektów z zakresu wiedzy, 16 z zakresu
umiejętności praktycznych i 8 kompetencji społecznych.
Zakładane efekty uczenia się nawiązują również do misji Uczelni poprzez wskazanie na
nowoczesność przekazywanej wiedzy niezbędnej w gospodarce opartej na wiedzy, kierowanie się
potrzebami rynku pracy i promowanie absolwentów przedsiębiorczych, przygotowanych do
efektywnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, odpowiedzialnych, otwartych
i świadomych problemów współczesnego świata. Należy także podkreślić, że od absolwentów
kierunku Zarządzanie oczekuje się szczególnych umiejętności i postaw. Poza kompetencjami
profesjonalnymi istotną rolę odgrywają kompetencje osobowe i społeczne, które umożliwiają
absolwentowi podejmowanie aktywnej postawy na rynku pracy oraz pełnienia obywatelskiej roli
w życiu społecznym, w szczególności w życiu gospodarczym.
W opisie efektów uczenia się zawarto efekty w zakresie umiejętności posługiwania się językiem
obcym. Dla studiów I stopnia efekt KU _12, dla studiów II stopnia efekt KU_16.
W załączniku 1A oraz załączniku 1B zamieszczono kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku
Zarządzanie, odpowiednio dla studiów I stopnia i studiów II stopnia wraz z odniesieniem
kierunkowych efektów uczenia się do uniwersalnych charakterystyk i charakterystyk drugiego
stopnia.
Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i wynikające
stąd uwarunkowania
Organizacja procesu kształcenia w warunkach pandemii
Realizacja programu studiów w okresie pandemii przebiega zgodnie z publikowanymi
wytycznymi ministerialnymi i powiązanymi z nimi aktami wewnętrznymi Uczelni (uchwały Senatu,
zarządzenia Rektora, zarządzenie Kanclerza). Wraz z wybuchem pandemii wydano szereg zarządzeń
Rektora i Kanclerza, które regulowały przejście na zdalny proces kształcenia i zarządzania Uczelnią.
Pani Rektor wystosowała także listy skierowane do wykładowców i studentów wyjaśniające
sytuację i zmiany w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach zagrożenia sanitarno
– epidemiologicznego. Cały proces kształcenia zdalnego realizowany w Uczelni odbywa się przy
użyciu
Platformy
Moodle,
dostępnej
ze
strony
Uczelni
pod
adresem
https://elearning.owsiiz.edu.pl/.
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Założone cele kształcenia oraz efekty uczenia się na kierunku nie uległy zmianie i zostały
zrealizowane, mimo konieczności stosowania nowych narzędzi kształcenia i kontaktu ze
studentami. W sposób istotny, od marca 2020 roku, musiały jednak ulec zmianie sposoby ich
osiągania. Najważniejszym celem kształcenia podczas semestrów realizowanych w czasie pandemii
tj. od marca roku akademickiego 2019/2020 do lutego 2021/2022 była organizacja zajęć w formie
zdalnej w taki sposób, aby w jak największym stopniu osiągnąć założone efekty uczenia się, przy
zachowaniu bezpieczeństwa studentów oraz wykładowców.
W marcu 2020 roku, zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, niemalże z dnia na dzień, w trybie
nagłym Uczelnia przeszła na funkcjonowanie i kształcenie studentów w sposób zdalny
z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej Moodle. Dołożono wszelkich starań, aby
zapewnić studentom i słuchaczom studiów podyplomowych realizację programu studiów oraz
zaliczania zajęć w sposób bezpieczny i najmniej dotkliwy. Dzięki zaangażowaniu wykładowców
i odpowiedzialnej postawie studentów w pierwszych dwóch tygodniach turbulencji
koronawirusowej udało nam się uruchomić w trybie zdalnym prawie 30% zajęć. Szybko dochodziły
kolejne zajęcia, co dało w końcu semestru przeszło 80%. Siłą rzeczy wzrastała liczba wykładowców,
którzy po raz pierwszy prowadzili zajęcia na platformie e-learingowej. Stopniowo, w następnych
miesiącach przenosiliśmy kolejne obszary działalności Uczelni – posiedzenia Senatu oraz innych
organów kolegialnych odbywały się zdalnie. Wprowadzono możliwość zdalnych zaliczeń
i egzaminów w sesji. Tam, gdzie było to możliwe, Uczelnia przeszła na elektroniczny obieg
dokumentów, stworzyliśmy również specjalną, codziennie aktualizowaną zakładkę z najczęściej
zadawanymi pytaniami. Wprowadzono elastyczne formy pracy uczelnianej administracji. Semestr
letni, w roku wybuchu pandemii, 2019/2020 niemal w całości realizowany zdalnie, został
zakończony pomyślnie. W roku akademickim 2020/21 i w semestrze zimowym 2021/22 kształcenie
realizowano w formule blended learning z zachowaniem zasad sanitarno – epidemiologicznych,
z możliwością przejścia na całkowite kształcenie zdalne w pogarszającej się sytuacji pandemicznej.
Proces kształcenia po wybuch pandemii realizowano zgodnie z zarządzaniami Rektora. Wydane
zostało również Zarządzenie Rektora z dnia 05.06.2020 roku w sprawie realizacji zajęć, egzaminów
i zaliczeń nie zrealizowanych w trybie zdalnym wraz załącznikiem zawierającym zasady korzystania
z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących oraz uczestniczących.
Na tym etapie organizacji procesu kształcenia zidentyfikowano także główne jego mankamenty,
szczególnie w zakresie braku odpowiednich narzędzi IT do realizacji efektów uczenia się z obszaru
kompetencji społecznych dotyczących kształtowania tzw. kompetencji miękkich, jak umiejętność
pracy zespołowej, wymiany myśli, opinii, prezentowanie swoich poglądów, budowanie kontaktu,
nawiązywanie relacji i inne. Dużym wyzwaniem dla Uczelni, było także zachowanie stałego
kontaktu ze studentami oraz wypracowanie dobrych metod komunikowania się z nimi. W tym celu
wykorzystuje się wiele różnych narzędzi komunikowania w sieci, które zastąpiły bardzo
ograniczone bezpośrednie kontakty. Komunikacja rozwijała się i nadal rozwija głównie poprzez
instrumenty komunikacji na platformie Moodle (komunikator tekstowy, video, ogłoszenia, forum).
Ponadto, wykorzystywane są indywidualne i zbiorowe malingi oraz komunikacja telefoniczna.
Pandemia sprawiła, że od pytania „czy” przeszliśmy do pytania „jak” – Jak zorganizować
i przeprowadzić proces kształcenia i funkcjonowania Uczelni na odległość zachowując jednocześnie
odpowiedni poziom jakości kształcenia? Już na wstępie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli
akademickich z zakresu obsługi technicznej platform wykorzystywanych w kształceniu zdalnym:
Platformy Moodle i Google Meet. W czasie szkoleń wykładowców wyjaśniono nowe zasady pracy
i kontaktowania się ze studentami, zasady prowadzania wykładów on-line, tworzenia kursów
i weryfikacji efektów uczenia się, a tym wykładowcom, którzy nie dysponowali od ręki sprzętem do
poprowadzenia zajęć udostępniono pokoje wykładowe ze stanowiskiem komputerowym i ciągłym
nadzorem dyżurującego informatyka. Przygotowanie studentów do kształcenia z użyciem
platformy Moodle zapewnia gruntowne przygotowanie studentów w ramach przedmiotu
Technologie informacyjne do korzystania z platformy Modle.
Podjęto działania w zakresie stworzenia nowych, efektywnych kanałów przepływu informacji
do/od studentów oraz wykładowców zaangażowanych w proces kształcenia, nowych sposobów
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weryfikacji osiąganych efektów uczenia się za pomocą narzędzi zdalnych, doskonalenia już
stosowanych narzędzi informatycznych w procesie nauczania i uczenia się oraz w zakresie metod
diagnozowania potrzeb studentów. Pomocnym okazało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, które w związku z poleceniem wdrożenia nauczania w formie zdalnej, uruchomiło
centrum pomocy czynne w godzinach 8:00–20:00 we wszystkie dni tygodnia, pod adresem
e-learning@opi.org.pl.
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
Program studiów na kierunku Zarządzanie został dostosowany dla profilu praktycznego, zgodnie
z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Na studiach
I stopnia program składa się z czterech grup zajęć:
 zajęć kształcenia ogólnego,
 zajęć podstawowych,
 zajęć kierunkowych,
 zajęć specjalnościowych (obieralnych).
Na studiach II stopnia program składa się z trzech grup zajęć:
 zajęć podstawowych,
 zajęć kierunkowych,
 zajęć specjalnościowych (obieralnych).
Program studiów na kierunku Zarządzanie umożliwia studentowi realizację własnej ścieżki
kształcenia poprzez wybór specjalności znajdującej się w ofercie kształcenia Uczelni. Szczegółowe
informacje dotyczące każdego programu studiów zawarto w załączniku 1A i załączniku 1B
(odpowiednio dla studiów I stopnia i studiów II stopnia).
Zarządzanie, studia I stopnia - liczba godzin zajęć ujętych w planie studiów na studiach
niestacjonarnych wynosi 1740 godzin, w tym 720 godzin praktyki zawodowej, której przypisano 34
ECTS. W semestrach od 1-5 student powinien zebrać po 25 punktów ECTS, w semestrze szóstym
26 punktów ECTS, zaś w całym toku kształcenia 146 punktów ECTS, przypisanych realizowanym
przedmiotom (poza praktyką zawodową). Przedmioty praktyczne realizowane są w formie zajęć
kształtujących umiejętności praktyczne, w liczbie 1292 godzin, którym przypisano 109 ECTS, co
stanowi 61% ogólnej liczby ECTS. Zajęcia te służą zdobywaniu przez studenta umiejętności
praktycznych oraz kompetencji społecznych i realizowane są w formie warsztatów, laboratoriów
komputerowych, ćwiczeń praktycznych oraz praktyki zawodowej. Praktyczne aspekty kształcenia,
poza wprowadzeniem treści praktycznych, zapewnia także angażowanie do prowadzenia zajęć
osób posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. W ramach studiów realizuje
się trzy specjalności:
 rachunkowość i administracja kadrowo- płacowa (RiAKP),
 zarządzanie logistyką i sprzedażą w przedsiębiorstwie (ZLiSwP),
 psychologia w biznesie i zarządzanie sprzedażą (PwBiZS).
Duży nacisk położono także na kształcenie umiejętności językowych, co jest realizowane poprzez
lektoraty oraz ich uzupełnienie o słownictwo specjalistyczne z zakresu zarządzania.
Zarządzanie, studia II stopnia - liczba godzin zajęć ujętych w planie studiów, na studiach
niestacjonarnych wynosi 940 godzin, w tym 360 godzin praktyki zawodowej, której przypisano 16
ECTS. W pierwszym roku studiów student realizuje 55 punktów ECTS, zaś w drugim 65 punktów
ECTS, w tym 16 punktów ECTS realizowanych jest w zakresie praktyki zawodowej. Przedmioty
praktyczne realizowane są w formie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w liczbie 660
godzin, którym przypisano 64 ECTS, co stanowi 53% ogólnej liczby ECTS. Zajęcia te służą
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zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych i realizowane
są w formie warsztatów, laboratoriów komputerowych, ćwiczeń praktycznych oraz praktyk
zawodowych. Praktyczne aspekty kształcenia, poza wprowadzeniem treści praktycznych, zapewnia
także angażowanie do prowadzenia zajęć osób posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte
poza uczelnią. W ramach studiów realizuje się dwie wybierane przez studentów specjalności:
 zarządzanie kadrami i coaching menedżerski (ZKiCM),
 rachunkowość zarządcza i controlling (RZiC).
Duży nacisk położono także na kształcenie umiejętności językowych, co jest realizowane poprzez
wprowadzenie do programu studiów przedmiotów w języku obcym.
Kolejnym elementem programu studiów są przedmiotowe efekty uczenia się przyjęte
w ramach programów przedmiotów realizowanych na kierunku. Proponowane przedmioty,
zróżnicowane pod względem metod i form dydaktycznych, poza realizacją teoretycznych
i praktycznych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności, dają także możliwość osiągnięcia efektów
w zakresie kompetencji społecznych. Przedmiotowe efekty uczenia się odniesiono do wszystkich
efektów kierunkowych studiów I stopnia i studiów II stopnia. Programy przedmiotów
przedstawiono w formie sylabusów (załącznik 1A i załącznik 1B). Zaplanowane w programie
studiów przedmioty realizowane są przez nauczycieli akademickich, których domeny badawcze
pokrywają się z treściami merytorycznymi powierzonych im przedmiotów oraz praktyków, którzy
posiadają znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające treściom
prowadzonych zajęć. Każdy wykładowca/ praktyk, który pełni funkcję koordynatora przedmiotu
jest odpowiedzialny za realizację przedmiotowych efektów uczenia się i doskonalenie procesu
kształcenia poprzez ciągły monitoring i weryfikację celów, treści, form kształcenia i form
weryfikacji efektów uczenia się, nakładu pracy studenta oraz związanym z tym nakładem liczby
punktów ECTS. Do obowiązków koordynatora przedmiotu należy także archiwizacja wszystkich
prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studentów związanych z przedmiotem w postaci tzw.
„aktówki przedmiotu”. W kalkulacji nakładu pracy studenta przyjęto zasadę, że 1 punkt ECTS
stanowi 25 godzin pracy studenta.
Istotną częścią przygotowania zawodowego jest praktyka zawodowa, stanowiąca kolejny etap
kształcenia praktycznego, w którym student rozwija i doskonali umiejętności zawodowe na
stanowisku pracy. W ramach praktyki student ma możliwość powiązania zagadnień teoretycznych
z problemami życia zawodowego oraz nabycia doświadczenie i przygotowania do wejścia na rynek
pracy. Program praktyki zawodowej dla studiów I i II stopnia opracowano zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów.
Organizacja praktyk studenckich stanowi ważny obszar współpracy WSIiZ z przedsiębiorstwami
działającymi w mieście i regionie. Celem tej współpracy w tym aspekcie jest określenie oczekiwań
zaangażowanych w procesie realizacji praktyk zainteresowanych stron: studentów, Uczelni
i przedsiębiorstw. Opracowanie programów praktyk dla kierunku Zarządzanie, określenia ich roli,
treści i efektów uczenia się wymagało nawiązania współpracy z otoczeniem społeczno
– gospodarczym. W projektowaniu programów praktyk uczestniczyli przede wszystkim
przedstawiciele sfery biznesu zrzeszeni w działającej przy Rektorze Radzie Konsultacyjnej, studenci
oraz inni dodatkowo zaproszeni przedsiębiorcy. Miejscem odbywania praktyki mogą być
przedsiębiorstwa, z którymi Uczelnia nawiązała współpracę w sprawie praktyk studenckich, między
innymi: Michelin Polska S.A, IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Lubawa, Grupa Żywiec S.A.,
Browar w Elblągu, Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „DAN-STAL”,
Telewizyjna Agencja Producencka TAP.
Kryteria doboru i akceptacji miejsca odbywania praktyki zawodowej ustalane są na podstawie
dokumentu uzupełniającego Regulamin praktyk – Zasady organizacji studenckich praktyk
zawodowych realizowanych przez studentów WSIiZ.
Program praktyki, z jednej strony określa, to czego oczekuje się od pracodawcy, z drugiej
natomiast odnosi się do zadań, które stawiane są przed studentami, tak przez Uczelnię, jak i przez
przedsiębiorstwo, w którym odbywa się praktyka. Studenci mogą asystować przy zadaniach
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realizowanych przez pełnoetatowych pracowników, realizować samodzielnie zadania podobne,
otrzymywać zadania i polecenia np. przeprowadzenie analiz, badań lub otrzymać całkiem odrębne
zadania, ponadto, obserwować i gromadzić dane, informacje i materiały niezbędne do wykonania
zadań przewidzianych programem praktyki, potwierdzających osiągnięcie założonych w programie
praktyki efektów uczenia się.
Określono również zasady monitoringu i ewaluacji praktyk oraz przygotowano narzędzia oceny
i weryfikacji przyjętych efektów uczenia się. Ewaluacji praktyk dokonuje się poprzez badania
ankietowe studentów. Weryfikacji założonych efektów uczenia się dokonuje się zgodnie przyjętymi
w programie praktyki zawodowej formami weryfikacji, między innymi poprzez ocenę
sporządzonego przez studenta projektu dotyczącego analizy wybranego problemu z obszaru
realizacji praktyki zawodowej wraz z zaproponowanym rozwiązaniem. Na studiach I stopnia
projekt jest realizowany w semestrze 4, 5, 6 jako odrębny przedmiot umieszczony w grupie
przedmiotów kierunkowych, któremu przypisano łącznie 4 punkty ECTS.
Podsumowanie i ocena praktyki pozwalają na pozyskanie informacji na temat pożądanych
sposobów realizacji praktyk, ewentualnych błędów, jak też monitorowanie zarówno procesu
rozwoju kompetencji studentów, jak i analizy efektywności samych programów praktyk.
Program studiów na kierunku Zarządzanie obejmuje również plany studiów. Plany studiów dla
obu stopni kształcenia zawierają informacje o realizacji programu studiów, w tym w szczególności
o zajęciach w poszczególnych semestrach, ich wymiarze godzinowym, ich formach realizacji
i przydzielonych im punktach ECTS (załącznik 1A i załącznik 1B).
Organizacja procesu nauczania i uczenia się
Organizacja studiów w Uczelni realizowana jest w oparciu o Regulamin Studiów WSIiZ, którego
ostania aktualizacja miała miejsce w sierpniu 2019 roku. Studia odbywają się według programów
studiów, w tym planów studiów ustalonych przez Senat. Plan studiów stanowi podstawę do
opracowania harmonogramów zajęć. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30
września kolejnego roku kalendarzowego. Terminarz organizacji roku akademickiego jest ustalony
przez Rektora. Zawiera określenie początku i końca zajęć dydaktycznych, terminy sesji
egzaminacyjnych (zwykłych i poprawkowych), terminy zjazdów dla studentów studiów
niestacjonarnych oraz przerwy w zajęciach. Ponadto podawane są terminy składania kart
egzaminacyjnych. Terminarz podawany jest do wiadomości studentów na stronie internetowej
Uczelni najpóźniej do 15 września roku poprzedzającego nowy rok akademicki. W e-Dziekanacie
umieszcza się także harmonogramy zajęć. Dodatkowo umieszcza się je na tablicach
ogłoszeniowych nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru lub roku.
Kształcenie na odległość
Uczelnia nie realizuje kształcenia na odległość w rozumieniu Ustawy 2.0 oraz rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
Wykorzystuje natomiast na kierunku Zarządzanie uczelnianą platformę e-learningową Modle jako
narzędzie wspierające środowisko nauczania, w szczególności do udostępniania materiałów
dydaktycznych, składowania prac okresowych oraz do wzajemnej komunikacji nauczycieli
i studentów. Platforma e-learningowa Uczelni dostępna jest w Internecie bezpośrednio pod
adresem https://elearning.owsiiz.edu.pl/ przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę lub ze strony
głównej Uczelni w zakładce platforma e-learningowa.
Organizacja kształcenia w warunkach pandemii
Nagłe przejście na zdalny tryb kształcenia wymagał od całej społeczności akademickiej dużego
wysiłku. W łagodzeniu wszelkich niedociągnięć dużą rolę odegrało dotychczasowe doświadczenie
niektórych wykładowców w wykorzystywaniu platformy e-learningowej Modle.
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W celu sprawnej organizacji wydano szereg zarządzeń Rektora i Kanclerza, które regulowały
proces kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowany
w Uczelni w warunkach pandemii:
 11.03.2020 r. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od dnia 12.03.2020 r.,
 15.03.2020 r. Zarządzenie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w sposób zdalny w czasie
zagrożenia epidemiologicznego,
 23.03 2020 r. Zarządzenie w sprawie organizacji prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość od dnia 23.03.20202 r. wraz z załącznikami: 1) Zasady
realizacji zajęć z wykorzystanie metod i technika kształcenia na odległość, 2) Zasady pracy
studenta/słuchacza studiów podyplomowych uczestniczącego w zajęciach realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 3) Zasady organizacji zaliczeń
i egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 03.04.2020 r. Zarządzenie w sprawie zaliczania praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia,
 05.06.2020 r. Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć, zajęć laboratoryjnych, egzaminów
i zaliczeń nie realizowanych zdalnie,
 01.09.2020 r. Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021,
 18.01.2021 r. Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku
akademickim 2020/2021,
 15.09.2021 r. Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
w roku akademickim 2021/2022 w warunkach epidemii,
 20.01.2022 r. Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim
2021/2022 w warunkach epidemii.
Zarządzenie Rektora z dnia 23.03.2020 wraz załącznikami zawierającymi zasady realizacji zajęć
dla wykładowców (załącznik 1) dla studentów (załącznik 2) oraz zasady organizacji zaliczeń
i egzaminów końcowych, zniosło ograniczenia dotyczące liczby punktów ECTS, jaka może być
uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dla pełnej kontroli nad całym procesem dydaktycznym uznano, że wykłady i pozostałe zajęcia
realizowane będą wyłącznie z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej Moodle.
Platforma typu Moodle umożliwia bardzo wiele aktywności, w zależności od sprawności
wykładowcy w posługiwaniu się nią. Na propozycję zajęć może się składać wiele różnorodnych
elementów. Platforma działa przez stronę www i jest dostępna pod adresem
https://elearning.owsiiz.edu.pl/. Przyjęto, że zajęcia realizowane są synchronicznie wg ustalonego
przez Biuro Organizacji Studiów harmonogramu dla kierunku Zarządzanie, I i II stopnia, na dany
semestr i rok akademicki.
Stosunkowo proste do przeprowadzenia w formule kształcenia zdalnego okazały się wykłady,
niewiele różniące się od „zwykłych”, prowadzonych w salach z udziałem studentów. Poza
uwarunkowaniami merytorycznymi, postawiono wymagania techniczne niezbędne do
prowadzenia wykładów video – posiadanie komputera z działającą kamerą i głośnikiem tak przez
wykładowców, jak i studentów. Ponieważ spełnienie tego warunku może zanadto obciążać sieć
wykładowcy stosują własne rozwiązania, jak np. 6 studentów z włączoną kamerą na zmianę co 45
minut w czasie całego 3-4 godzinnego wykładu, pozostali uczestniczą w wykładzie z wyłączoną
kamerą i głośnikiem (np. przedmiot Zarządzanie procesami, Decyzje menedżerskie). Daje to
możliwość uniknięcia mówienia do tzw. „czarnych okienek”, pozwala na utrzymanie tak istotnego
kontaktu wzrokowego ze studentami.
Uczelniana platforma e-learningowa Moodle służy wykładowcom do umieszczania materiałów
z zakresu treści przedmiotowych i udostępniania ich swoim studentom. Na platformę należy się
zalogować, postawić na niej swój kurs, czyli przedmiot, tak wykład jak ćwiczenia, warsztat czy
seminarium, dodać studentów i udostępnić im gotowe materiały. Platforma umożliwia nawiązanie
kontaktu między wykładowcą a studentami oraz zapewnia nadzór wykładowcy nad procesem
dydaktycznym. Każdy wykładowca jest zobligowany do przekazywania studentom jasnych
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i przejrzystych informacji dotyczących zarówno organizacji kursu, jaki i zasad współpracy
w wykładowcą. Taki pakiet niezbędnych informacji jest udostępniany na stronie kursu.
Wykładowcy opracowują materiały przy pomocy takich narzędzi, jak edytory tekstu, programy do
przygotowywania prezentacji, arkusze kalkulacyjne. Stosowana platforma Moodle tworzy
środowisko zamknięte, ograniczone do osób wpisanych na kurs i zalogowanych.
Wykładowcy korzystają z wielu dostępnych na platformie narzędzi dydaktycznych w postaci
testów, forów dyskusyjnych, mają możliwość zamieszczania filmów lub nagrań dźwiękowych,
przeprowadzania ankiet, także anonimowych. Dla skutecznego osiągania efektów uczenia się,
w dydaktyce zdalnej, wykładowcy WSIiZ starają się łączyć aktywności asynchroniczne
z synchronicznymi. W aktywnościach asynchronicznych dominują metody aktywne, pozwalające
studentowi samodzielnie lub w grupie pozyskiwać wiedzę i kształcić określone umiejętności,
np. metoda projektów czy praca z gotowymi materiałami, np. w formie filmów, linków do stron,
nagrań etc., ale odesłanie studenta do danych treści ma głębokie uzasadnienie dydaktyczne.
W czasie kontaktów synchronicznych, prowadzone są między innymi dyskusje i wspólne
rozwiązywanie danych problemów. Metody te bazują głównie na społecznych strategiach uczenia
się, dlatego wymagają pracy w grupach (w różnych wariantach) oraz wzajemnej oceny. Do tego
celu wykładowcy wykorzystują, niezwykle użyteczną w pracy grupowej funkcję Moodle – pokoje
wirtualne. Pokoje są zakładane dla każdej utworzonej w ramach zajęć grupy. Termin spotkań
w pokojach pokrywa się z terminem ćwiczeń lub warsztatów umieszczonym na harmonogramie
zjazdów. Wykładowca ma możliwość wejścia do każdego pokoju wirtualnego i spotkania
z pracującą grupą studentów: odpowiada na pytania, weryfikuje ich wiedzę, koryguje,
ukierunkowuje, odnotowuje aktywność, obecność itd. Nacisk na aktywną postawę studenta oraz
na pracę grupową sprzyja temu, by student był samodzielny, ale nie samotny w swoim
studiowaniu w sposób zdalny (np. procesy informacyjne w zarządzaniu, zarządzanie projektami).
Zajęcia praktyczne, które stanowią dylemat w kształceniu zdalnym, np. coachingu menedżerski
– warsztaty, realizowane są formie tradycyjnej, na miejscu w siedzibie Uczelni z zachowaniem
reżimu sanitarno – epidemiologicznego. Jeśli warunki pandemiczne nie pozwalają na
przeprowadzenie tych zajęć w czasie pierwotnie ustalonym, przenoszone są na późniejsze terminy
realizacji, jednocześnie staramy się by nie przekraczać ustalonych dat w organizacji roku
akademickiego.
W celu ułatwienia posługiwania się narzędziami zdalnymi, na platformie Moodle udostępniono
wykładowcom opublikowane liczne poradniki i materiały szkoleniowe. W celu ułatwienia
studentom uzyskiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w systemie e-Dziekanat
założono FAQ.
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 3.04.2020 r.
w sprawie praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia. Ze względu na pandemię udostępniono
numer telefonu komórkowy dedykowany praktykom oraz wydłużono termin przedłożenia wniosku
dotyczącego sposobu zaliczenia praktyki lub indywidualnie ustalonego terminu.
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Przyjęcia na studia
Przyjęcia na studia na kierunek Zarządzanie odbywają się poprzez rekrutację, potwierdzenie
efektów uczenia się oraz przeniesienie się z innej uczelni polskiej lub uczelni zagranicznej.
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Zasady dotyczące warunków i trybu rekrutacji określają Uchwały Senatu WSIiZ. Przyjęcie na
studia do Uczelni poprzez rekrutację następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz
kolejności zgłoszeń. Wymaganymi dokumentami są: podanie do Rektora wraz z ankietą osobową,
kopia świadectwa dojrzałości, 2 aktualne fotografie, zdjęcie w formie elektronicznej, orzeczenie
lekarskie
o ewentualnej niepełnosprawności, potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej związanej
z procedurą przyjęcia na studia, wydania legitymacji studenckiej. Decyzję w sprawie przyjęcia
podejmuje Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do
Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się (PEU) uzyskanych poza systemem
studiów, określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się. Procedura umożliwia identyfikację
efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do efektów
uczenia się założonych dla kierunku Zarządzanie. Zgodnie z Procedurą efekty uczenia się mogą
podlegać potwierdzeniu w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia - osobie
posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. W przypadku
ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I stopnia efekty uczenia się mogą być
potwierdzone osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich. Weryfikacja wskazanych przez kandydata na studia we wniosku efektów uczenia
się, spoczywa na Instytutowej Komisji ds. efektów uczenia się, powoływanej przez Rektora Uczelni.
W skład Komisji wchodzą: wykładowca ze stopniem co najmniej doktora, posiadający wiedzę
w zakresie programu kształcenia, wykładowca reprezentujący dyscypliny naukowe, których efekty
uczenia się dotyczą oraz wykładowcy odpowiedzialni za przedmiot. Zgodnie z Regulaminem
Studiów student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ma prawo
realizować program studiów według indywidualnego planu studiów, pod opieką wyznaczonego
opiekuna naukowego.
Przeniesienie z innej uczelni reguluje Regulamin Studiów WSIiZ oraz szczegółowe rozwiązania
w opracowanych Zasadach przepisywania ocen w toku studiów obowiązujących w Uczelni. Zasady
uwzględniają:
 przepisywanie ocen z przedmiotów przy powtarzaniu semestru na tych samych studiach,
 przepisywanie ocen z przedmiotów po wznowieniu studiów na tym samym kierunku,
 przepisywanie ocen z przedmiotów zaliczanych na innej uczelni, innym kierunku i innym
stopniu studiów.
Senat Uczelni podjął Uchwałę nr 05/05/2020 z dnia 20.05.2020 r. sprawie oczekiwanych od
kandydatów na studia w WSIiZ kompetencji cyfrowych i wymaganiach sprzętowych związanych
z kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się
Weryfikacja i ocena osiąganych przez studenta efektów uczenia się odbywa się między innymi
poprzez kolokwia, egzaminy, prezentacje, projekty oraz prace zaliczeniowe, które sprawdzają
zarówno zdobytą wiedzę, umiejętności jak i samodzielność w ich nabywaniu. Kompetencje oraz
umiejętności społeczne oceniane są przez sprawdzanie umiejętności pracy indywidualnej
i zespołowej m.in. w ramach projektów realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów.
System oceniania jest przedstawiany na pierwszych zajęciach dydaktycznych z przedmiotu.
Student ma prawo wglądu do ocenionych prac. Regulamin Studiów określa sytuacje, w których
studenci mają prawo wnosić o zaliczenie komisyjne. Umiejętności w zakresie m.in. doboru metod
i technik rozwiązywania zadań weryfikowane są na wielu przedmiotach, szczególnie w grupie
przedmiotów specjalnościowych. System weryfikacji obejmuje także efekty uczenia się
realizowane w ramach lektoratów. Zasady weryfikacji efektów uczenia się, sposób ich
dokumentacji określa wykładowca odpowiedzialny za przedmiot. Weryfikacja osiągania
zakładanych efektów jest zgodna z przyjętą procedurą Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
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Kształcenia (USZJK) – nr 6.1- 6.5. Efekty uczenia się uzyskane z części wykładowej są weryfikowane
na podstawie egzaminu, prezentacji, itp., a z części ćwiczeniowej/warsztatowej na podstawie
kolokwiów, wykonania zadań laboratoryjnych, obliczeniowych, problemowych, samodzielnie lub
zespołowo wykonanych projektów, prezentacji itp.
Syntetycznym, końcowym miernikiem realizacji zakładanych efektów uczenia się na kierunku
Zarządzanie studia I stopnia jest pomyślnie zdany egzamin dyplomowy. Studenci rozpoczynający
studia od roku akademickiego 2019/2020 w programie studiów I stopnia nie realizują licencjackich
prac dyplomowych. Praca dyplomowa na studiach I stopnia obowiązywała studentów
rozpoczynających studia włącznie do roku akademickiego 2018/2019. Na egzaminie dyplomowym
student losuje trzy pytania: jedno związane z kierunkiem studiów, pozostałe dwa ze specjalnością.
Ostateczny wynik studiów I stopnia zapisany w protokole i na dyplomie ukończenia studiów
wyższych stanowi średnią ważoną z dwóch ocen: średniej ocen w trakcie studiów (waga 0,5)
i średniej z ocen uzyskanych za udzielone odpowiedzi podczas egzaminu dyplomowego (waga 0,5).
Syntetycznym, końcowym miernikiem realizacji zakładanych efektów uczenia się na kierunku
Zarządzanie studia II stopnia jest pozytywnie oceniona praca dyplomowa i pomyślnie zdany
egzamin dyplomowy. Seminaria dyplomowe prowadzone są wyłącznie na studiach II stopnia. Tak
do seminariów jak i zasad przygotowywania prac oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych
przywiązuje się szczególną uwagę. W Instytucie Zarządzania i Ekonomii obowiązują określone
zasady dyplomowania oraz wymogi formalne dotyczące przygotowywania prac magisterskich.
Mają one na celu ujednolicenie konstrukcji pracy i kryteriów ich oceny. Tematy prac dyplomowych
zawierają się w dyscyplinach, do których przypisany jest kierunek studiów i akceptowane są
w formie Karty akceptacji tematu pracy dyplomowej podpisywanej przez studenta i promotora. Na
egzaminie magisterskim student krótko prezentuje pracę (cel badań, metodyka, wnioski)
i odpowiada na pytania recenzentów pracy. Następnie losuje dwa pytania: jedno związane
z kierunkiem studiów i jedno ze specjalnością. Pytania formułowane są w taki sposób, aby
odpowiedzi na nie ujawniały, że egzaminowany posiadł wymaganą wiedzę, umiejętności
i kompetencje. Ten aspekt ma także kluczowe znaczenie w recenzowaniu pracy. Zestawy
problemów na egzaminy dyplomowe są uaktualniane tak, aby stwarzały możliwość oceny nie tylko
wiedzy. Egzaminowany musi wykazać swoje umiejętności i kompetencje, poprzez interpretacje
zjawisk związanych z problematyką studiów, a także zjawisk ekonomicznych, społecznych
z perspektywy kanonu zdobytej wiedzy. Ostateczny wynik studiów II stopnia zapisany w protokole
i na dyplomie ukończenia studiów wyższych stanowi średnią ważoną z trzech ocen: średniej z ocen
w trakcie studiów (waga 0,5), średniej arytmetycznej z ocen promotora i recenzenta pracy
dyplomowej (waga 0,25) i oceny z egzaminu dyplomowego (waga 0,25). Sposób liczenia średniej
z ocen uzyskanych w trakcie studiów zawarty jest w Regulaminie Studiów. W celu weryfikacji
samodzielności napisanej pracy magisterskiej stosowany jest system antyplagiatowy JSA, który
przeciwdziała zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia. Studenci są informowani
o nietolerowaniu przejawów patologicznych zjawisk związanych z procesem kształcenia. Nie jest
ponadto tolerowane „ściąganie” na zaliczeniach, egzaminach, korzystanie ze smartfonów, o czym
studenci są szczegółowo powiadamiani przy okazji omawiania kryteriów zaliczenia przedmiotu
i przed egzaminami/zaliczeniami.
Doskonaleniu prowadzenia zajęć i przestrzegania właściwych reguł oceniania służy system
hospitacji prowadzonych w trakcie każdego semestru. Ocena hospitacji jest przedstawiona na
ujednoliconych arkuszach hospitacji. Hospitujący ma obowiązek poinformować ocenianego
pracownika o wynikach hospitacji i wskazać mocne i słabsze strony prowadzonych zajęć, aby na tej
podstawie wspólnie opracować sposób poprawy jakości zajęć. Proces dydaktyczny z punktu
widzenia realizacji efektów uczenia się jest także przedmiotem dyskusji na zebraniach Instytutu.
Efekty uczenia się oceniane są także przez samych studentów. Możliwość taką stwarza system
ankietyzacji wszystkich prowadzonych w Instytucie zajęć. Ankiety wypełniane są przez studentów
drogą elektroniczną zgodnie z Rozporządzeniem Rektora. Student ma możliwość zamieszczenia
szczegółowych komentarzy m.in. odnośnie sposobu prowadzenia zajęć, stopnia zrozumiałości
treści, kultury osobistej prowadzącego zajęcia wraz z określoną punktacją. Wyniki
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przeprowadzonych ankiet przesłane są do Rektora oraz Dyrektora Instytutu. Każdy z ocenianych
pracowników może zapoznać się z wynikami ankiety. Uzupełnieniem ankiet elektronicznych są
ankiety papierowe odnoszące się do innych aspektów procesu kształcenia (takich jak działalność
Biblioteki i jej zasoby).
Ostatecznym sposobem weryfikacji efektów uczenia się są losy absolwentów na rynku pracy.
Zdobywaniu wiedzy na ten temat służą ankietyzacja absolwentów i badanie opinii interesariuszy
zewnętrznych. Pośrednio o realizacji efektów uczenia się świadczą także pozycje na listach
rankingowych sporządzanych przez różne ośrodki opiniotwórcze. Należy jednak podkreślić, że
sytuacja absolwentów na rynku pracy uzależniona jest nie tylko od jakości procesu kształcenia
w Uczelni (koncepcji kształcenia i jakości pracy kadry dydaktycznej), a także od wielu czynników
niezależnych od Uczelni, takich jak jakość kształcenia na niższym poziomach edukacji, warunki
finansowania szkół wyższych, koniunktura gospodarcza w kraju i sytuacja na lokalnym rynku pracy.
W celu dostosowania efektów uczenia się na realizowanym kierunku do potrzeb rynku pracy
i oczekiwań społeczno – gospodarczych Uczelnia podejmuje działania włączania w poprawę jakości
kształcenia interesariuszy zewnętrznych tzn. przedsiębiorców, pracodawców i innych. W tym celu
powołano Radę Konsultacyjną, której członkowie reprezentują środowisko biznesowe związane
z praktyczną realizacją treści kształcenia. Współpraca z przedsiębiorcami przebiega na kilku
płaszczyznach:
 angażowanie praktyków biznesu do prowadzenia zajęć dydaktycznych konkretnych
przedmiotów, szczególnie o charakterze praktycznym (np. logistyki, rachunkowość), co daje
możliwość bezpośredniej konsultacji poziomu realizowanych efektów uczenia się w obszarze
przedmiotu,
 w procesie tworzenia, dokonywania zmian, uzgadniania i precyzowania wszelkich elementów
związanych z kreowaniem koncepcji kształcenia na kierunku w trakcie posiedzeń Rady
Konsultacyjnej oraz poprzez wyrażenie swojej opinii,
 konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi prowadzone zarówno na poziomie
indywidualnym jaki i zbiorowym.
W wyniku tych działań efekty uczenia się założone dla kierunku Zarządzanie podlegają bieżącej
i okresowej ocenie, która ma na celu umożliwienie przeprowadzenia analizy ich zgodności
z aktualnymi potrzebami rynku pracy i wypracowanie lub ewaluację na tej podstawie efektów
lepiej odpowiadającym potrzebom gospodarki. Opinie interesariuszy zewnętrznych poddawane
pod dyskusję w trakcie posiedzeń takich gremiów jak Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
posiedzenia Instytutów, Kolegia Rektorskie. Podczas modyfikacji programu studiów organizuje się
cykliczne konsultacje z przedstawicielami między innymi takich firm i instytucji jak: Maski, Michalin
Polska, Bank Zachodni WBK, Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny, Elbląski Park Naukowo
– Technologiczny. Na spotkaniach dokonuje się analizy kierunkowych i specjalnościowych efektów
uczenia się, dotychczasowych planów studiów i programów przedmiotów, przedstawia założenia
nowego programu, w tym propozycje nowych modułów specjalnościowych oraz oczekiwania
i wymagania stawiane absolwentom ubiegającym się o pracę w przedsiębiorstwach naszego
regionu, a także w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, bankach i innych. Przedmiotem
dyskusji na spotkaniach są między innymi ważne cechy absolwenta jak: umiejętność pracy
zespołowej, kierowanie zespołem, znajomość różnych metod pracy, umiejętność logicznego
myślenia. Wyniki konsultacji są uwzględnione w programach studiów.
Monitorowanie i ocena postępów studentów
Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w Uczelni do ewidencji postępów studentów jest
system e-Dziekanat. Pozyskane informacje służą do monitorowania i oceny postępów studentów
przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Dyrektorów Instytutów. W ramach USZJK
w celu monitorowania ocen i postępów studentów powołano Komisję ds. oceny prac
zaliczeniowych, seminaryjnych i projektów oraz Komisję sprawdzania efektów procesu
dyplomowania. Komisje analizują struktury ocen uzyskanych przez studentów z poszczególnych
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przedmiotów, terminy zaliczeń, poziom i przyczyny skreśleń studentów, terminy zakończenia
procesu kształcenia i przyczyn przedłużania terminu złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia
do egzaminu dyplomowego. Analizowane są również przypadki warunkowego zaliczenia
i powtarzania semestru. Wyniki tych analiz wykorzystywane są przez Dyrektora Instytutu do
podejmowanych działań na rzecz doskonalenia procesu nauczania i uczenia się studentów, w tym:
 modyfikacji programów kształcenia (korelacja przedmiotowa, wymiar godzin),
 rozmów wyjaśniających z nauczycielami powody zaistniałych sytuacji,
 rozmów ze studentami diagnozującymi powody wystąpienia problemów studentów
dotyczących procesu uczenia się.
Wyniki powyższych działań służą do podejmowania decyzji kadrowych.
Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się odbywa się zgodnie
z procedurami USZJK:
 Procedury 6.1 – 6.4 – Proces weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta
w wyniku procesu kształcenia,
 Procedury 4.2 – 4.3 – Procesy odbywania i zaliczania praktyk zawodowych,
 Procedury 7.1 – 7.4 – Proces dyplomowania.
System oceny osiągnięć studentów stymuluje do systematycznej pracy, zachęca do pogłębiania
wiedzy i rozwijania umiejętności oraz działania w sposób przedsiębiorczy, a także inspiruje do
samokształcenia. Wśród wykorzystywanych przez nauczycieli metod dominują projekty,
rozwiązywanie zadań i problemów z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości indywidualnie
i zespołowo.
System weryfikacji obejmuje także efekty uczenia się dotyczące poziomu kompetencji
językowych. N a studiach I stopnia odbywa się to poprzez zaliczenie lektoratów z języka obcego
oraz egzaminu z języka obcego na poziomie B2. Na studiach II stopnia odbywa się to poprzez
zaliczenie dwóch przedmiotów prowadzonych w języku obcym, ocenę stopnia wykazania się
znajomością języka obcego w pracy dyplomowej oraz egzamin z języka obcego na poziomie B2 +.
Kompetencje społeczne oceniane są przez poszczególnych wykładowców poprzez obserwację
studentów w czasie wykonywania zadań indywidualnych i zespołowych, formułowania opinii,
prowadzenia dyskusji, prezentacji wyników, komunikacji interpersonalnej.
System sprawdzania i oceniania efektów uczenia się jest przejrzysty, zapewnia rzetelność,
wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania oraz umożliwia ocenę stopnia
osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się. Zasady weryfikacji przedmiotowych
efektów uczenia się, sposób ich dokumentacji określa wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.
Weryfikacja osiągania zakładanych efektów jest zgodna z przyjętą procedurą 6.1 – 6.4 USZJK .
Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych
semestrów i lat oraz dyplomowanie w warunkach kształcenia zdalnego w czasie pandemii
Weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych
semestrów i lat oraz dyplomowanie realizowane w sposób zdalny odbywa się zgodnie
z właściwymi procedurami obowiązującego w Uczelni USZJK.
Weryfikacja efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi, które dostarcza platforma Moodle
w zakresie realizacji treści programowych przedmiotów (np. zarządzanie jakością, decyzje
menedżerskie) odbywa się zgodnie ze sposobami weryfikacji i oceny efektów uczenia się
zawartymi w programach przedmiotów. Egzaminy są najczęściej przeprowadzane w formie testów
on-line - jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, prawda czy fałsz, dopasowanie, losowe
pytanie krótkiej odpowiedzi z dobieraniem (np. zarządzanie procesami, procesy informacyjne
w zarządzaniu). Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń on-line zostały
opublikowane w Zarządzeniu Rektora z dnia 23.03.2020 w załączniku 3. Egzaminy i zaliczenia, nie
zrealizowane on-line, przeprowadzono w Uczelni (np. mikroekonomia), stosując się do
Zarządzenia Rektora z dnia 05.06.2020 roku w sprawie realizacji zajęć, egzaminów i zaliczeń nie
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zrealizowanych w trybie zdalnym wraz załącznikiem zawierającym zasady korzystania
z infrastruktury, zapewniającej bezpieczeństwo osób prowadzących oraz uczestniczących w tych
zajęciach, egzaminach i zaliczeniach.
Po analizie możliwości formalno – prawnych oraz po ustaleniu możliwości technicznych Pani
Rektor wydała Zarządzenie z dnia 19.05.2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania
w warunkach pandemii, w którym w sytuacjach szczególnych dopuszcza się zdalny udział
promotora i /lub recenzenta. W załączniku do Zarządzenia zawarte zostały szczegółowe zasady
sanitarno – epidemiologiczne obowiązujące w czasie obron prac dyplomowych organizowanych
w Uczelni. Egzamin dyplomowy prowadzony w warunkach pandemii odbywa się z godnie
z Instrukcją zawartą w załączniku do Zarządzenia Rektora z dnia 19.05.2020 r.
Procedura egzaminu dyplomowego prowadzonego ze zdalnym udziałem promotora i/lub
recenzenta wymaga udostępnienia funkcji wideokonferencji. Przyjęto, że przewodniczący komisji
egzaminacyjnej oraz student uczestniczą w egzaminie „na żywo”, na miejscu w Uczelni. Każda
komisja otrzymuje osobne zaproszenie i swoje własne godziny „wejścia” na egzamin.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 08.04.2020 r., proces weryfikacji założonych efektów
uczenia się realizowanych w sposób zdalny podlega stałemu monitorowaniu, poprzez
podejmowanie następujących kroków:
 wprowadzenie od semestru letniego 2019/2020 tzw. Raportu z realizacji zajęć w sposób
zdalny po każdym zakończonym semestrze, który daje szczegółowy ogląd dostosowania
przedmiotu do prowadzenia na platformie Moodle wraz ze sposobami weryfikacji i ocen
efektów uczenia,
 wsłuchiwanie się w opinie studentów, poprzez rozmowy i dyskusje, a także badanie
ankietowe prowadzone po każdym semestrze, które uwzględnia pytania dotyczące
studiowania on-line; pozwala na poznanie zdania studentów oraz umożliwia ciągłe
doskonalenie procesu kształcenia; staramy się patrzeć na projektowane i prowadzone kursy
oczami studentów,
 poznanie opinii wykładowców poprzez zebrania instytutowe, formalne i nieformalne
spotkania i rozmowy, także telefoniczne lub on-line; poznanie zadowolenia wykładowców
z funkcjonalności platformy Modle,
 systematyczne posiedzenia, także on-line, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, na
których na bieżąco analizuje się proces dydaktyczny oraz wszelkie problemy z nim związane,
 hospitacje zajęć realizowanych on-line; hospitujący poprzez zalogowanie staje się jednym
z uczestników zajęć on-line; tego typu hospitacja zbliżona jest do hospitacji tradycyjnej,
 przegląd, analiza i ocena zamieszczanych na platformie artefaktów – prezentacji, tekstów,
linków do źródeł, wykładów video i audio, zadań studenckich, forów dyskusyjnych,
sprawdzianów czy prac wykonanych zdalnie; sporządzenie protokołu, który niezwłocznie
przekazuje się prowadzącemu przedmiot.
Ciągły monitoring oraz bieżące oceny procesu dydaktycznego prowadzonego on-line pozwoliły
zebrać pozytywne opinie na temat zdalnego funkcjonowania Uczelni. Odpowiednie przeszkolenie
i umiejętności interpersonalne wykładowców oraz kadry administracyjnej pozwoliły na uzyskanie
pozytywnych opinii i zadowolenia większości studentów z tej formuły kształcenia. Oprócz
niewątpliwych pozytywnych aspektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
zdalnego, widoczne są pewne niedociągnięcia, które staramy się w miarę możliwości i posiadania
odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych bądź technicznych redukować.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Jednostką odpowiedzialną za realizację studiów na kierunku Zarządzanie, studia I i II stopnia,
profil praktyczny jest Instytut Zarządzania i Ekonomii. W 25 –letniej historii Uczelni jest to
pierwszy powołany Instytut i jak dotąd wiodący, zaś o randze Instytutu świadczy znacząca ilość
zorganizowanych konferencji i seminariów naukowych oraz zrealizowanych projektów badawczych,
których rezultaty znalazły praktyczne zastosowanie w dydaktyce oraz wielu projektach
realizowanych w otoczeniu społeczno – gospodarczym Uczelni. Obecnie w Instytucie realizowane
są studia I i II stopnia na kierunku Zarządzanie.
Instytut dysponuje kadrą dydaktyczną spełniającą wymagania określone w Ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Istotne wsparcie dydaktyczne
realizowanych studiów stanowią praktycy biznesu, zarówno ci, którzy już od pewnego czasu
współpracują z Uczelnią, jak i nowi angażowani do współpracy każdego roku, w zależności od
potrzeb dydaktycznych. Posiadają oni znaczne doświadczenie zawodowe związane
z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi wskazanymi w opisie efektów uczenia się.
Kadrę kierunku Zarządzanie, studia I i II stopnia stanowi 39 osób – łącznie nauczyciele
akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia, wśród których jest 4 samodzielnych pracowników,
w tym 2 profesorów tytularnych, 21 doktorów i 13 magistrów. Zajęcia na kierunku prowadzone są
przez 6 nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uczelni jak i podstawowym miejscu pracy
– 2 samodzielnych pracowników naukowych (w tym 1 profesor tytularny), 3 doktorów oraz
jednego magistra inżyniera. Większość nauczycieli posiada dorobek w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.
Na studiach I stopnia etatowi nauczyciele akademiccy prowadzą 517 godzin zajęć, co stanowi
50,7% ogólnej liczby godzin zajęć wynikających z planu studiów.
Na studiach II stopnia etatowi nauczyciele akademiccy prowadzą 348 godzin zajęć, co stanowi
60% ogólnej liczby godzin zajęć wynikających z planu studiów.
Obsadę dydaktyczną prowadzonych zajęć na kierunku Zarządzanie stanowi także
33 wykładowców, są to inne osoby prowadzące zajęcia, spośród których 13 – stu to praktycy
biznesu posiadający znaczne doświadczenie zawodowe odpowiadające zakresowi prowadzonych
zajęć. Wszyscy wykładowcy posiadają dorobek i doświadczenie dydaktyczne, które zapewnia
właściwą jakość kształcenia na kierunku.
W załączniku 4 przedstawiono charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób,
prowadzących zajęcia zawierający wymagane informacje zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
Nr 66/2019 Prezydium PKA z dnia 28 lutego 2019 r.
Przygotowanie kadry prowadzącej kształcenie do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość
Ogólna liczba nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na kierunku Zarządzanie, studia I i II
stopnia wynosi 39 osób. Sprawą priorytetową stał się problem technicznych kompetencji
związanych z umiejętnym wykorzystaniem przez nauczycieli akademickich i inne osoby
prowadzące zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii i multimediów w środowisku
e-learningu, umiejętności tworzenia treści cyfrowych oraz kompetencji komunikacyjnych. Każdy
wykładowca prowadzący zajęcia w WSIiZ otrzymał merytoryczne wsparcie w zakresie prowadzenia
zdalnego kształcenia studentów. Przeprowadzono 3 edycje szkoleń dla wykładowców z zakresu
pracy na platformie Moodle oraz komunikatora video Google Meet, jako zapasowego kanału
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komunikacji video. Pierwszą edycję przeprowadzono w październiku 2019, drugą w marcu 2020,
trzecią we wrześniu 2020. Przygotowano i udostępniono kurs e-learningowy dla wykładowców
z zakresu zasad prowadzenia zajęć zdalnych i posługiwania się narzędziami dostępnymi na
platformie Moodle. Przygotowano w siedzibie Uczelni dedykowane pomieszczenia umożliwiające
wykładowcom prowadzenie zajęć zdalnych.
Wynagrodzenie wykładowców prowadzących zajęcia zdalne nie uległo zmianie i podlega tym
samym zasadom, jak w przypadku zajęć prowadzonych w formule tradycyjnej. Podobnie, przydział
zajęć i obciążenie godzinowe poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych osób
prowadzących zajęcia związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Kwestie te reguluje stosowne Zarządzenie Rektora.
Przygotowując wykładowców do prowadzenia zajęć w sposób zdalny szczególny nacisk został
położony na takie istotne kompetencje i umiejętności jak: kontaktowość, dostępność
i dyspozycyjność, interaktywność, wola współdziałania, aktywny udział w kursie, własna inicjatywa
i kreatywność w tworzeniu materiałów, udzielanie informacji zwrotnych, gotowość do
odpowiadania na pytania, do rozstrzygania wątpliwości, cierpliwość. Oczekuje się, by w nowej
sytuacji wykładowca stał się raczej partnerem i przewodnikiem pomagającym osiągać studentom
cele edukacyjne.
Ważnym i nieodzownym aspektem kształcenia zdalnego jest kwestia praw autorskich.
Podstawową zasadą stosowaną w tym względzie w WSIiZ jest zasada respektowania praw innych
osób, w tym do ich własności intelektualnej. Wszelkie wątpliwości, które pojawiły się w zakresie
sposobów i zakresu wykorzystywania wielu materiałów z poszanowaniem zasad prawa autorskiego
są wyjaśniane, także przy wsparciu kancelarii prawnej obsługującej Uczelnię. Ponadto, problem
został uregulowany Zarządzeniem Rektora.
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
Baza materialna
Uczelnia dysponuje własnym kompleksem dydaktycznym przy ul. Artyleryjskiej 3f o łącznej
powierzchni użytkowej 4017.33 m2 wraz z zapleczem parkingowym, który może pomieścić około
150 samochodów. W budynku mieszczą się sale dydaktyczne: 3 sale wykładowe, audytorium, które
posiada możliwość podziału na mniejsze sale wykładowe, 6 sal ćwiczeniowych, 14 pracowni
komputerowych o łącznej liczbie 243 stanowisk o powierzchni, w tym sala komputerowa
ogólnodostępna do „pracy własnej” studentów wyposażona w 36 zestawy komputerowe,
laboratorium specjalistyczne materiałoznawcze. Sale dydaktyczne wyposażone są w rzutniki
multimedialne oraz laptopy z dostępem do Internetu, ekrany i sprzęt nagłaśniający, odtwarzacze
CD. W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne dla wykładowców i administracji szkoły,
a także serwerownia i inne urządzenia techniczne, za pomocą których jest realizowany dostęp do
Internetu i lokalnej sieci komputerowej Uczelni.
Przygotowanie bazy materialnej na realizację procesu kształcenia w warunkach pandemii
Organizacja kształcenia w warunkach pandemii
Zarządzenie Kanclerza z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zasad dotyczących organizacji pracy
zdalnej, w okresie zagrożenia koronawirusem.
Infrastruktura informatyczna
Infrastruktura informatyczna Uczelni składa się z dwóch sieci LAN zarządzanych przez
Uczelniane Centrum Informatyczne. Do ich budowy wykorzystane zostały nowoczesne urządzenia
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sieciowe firmy CISCO. W sieciach tych pracuje 243 uczelnianych komputerów. W skład uczelnianej
sieci LAN wchodzi: sieć edukacyjna, sieć Wi-Fi, sieć administracyjna.
W 10 pracowniach komputerowych dostępnych jest 243 stanowisk komputerowych
z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym Ms Office, LibreOffice, Open Office, MS Visio, MS
Project, Project Libre, Power BI oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych
– Symfonia, Płatnik, SEO.
Wszystkie laboratoria posiadają dostęp do sieci Internet oraz wyposażone są w rzutniki
multimedialne. Funkcjonująca sieć Wi-Fi pozwala na swobodny dostęp do Internetu drogą radiową
na terenie całej Uczelni. Z możliwości tej mogą korzystać wszyscy wykładowcy oraz studenci
posiadający urządzenia wyposażone w karty sieciowe bezprzewodowe. Status partnera programu
edukacyjnego firmy Microsoft, który uzyskała Uczelnia umożliwia studentom dostęp do pakietu
e-learning’owego IT-Academy. Dzięki podpisanym umowom Uczelnia ma również status Akademii
Lokalnej CISCO oraz LPI.
W ramach sieci administracyjnej funkcjonuje e-Dziekanat, który jest medium informacyjno
- komunikacyjnym ze studentami umożliwiającym umieszczenie wszelkich informacji dotyczących
spraw studentów, włączając w to również programy i plany studiów. Sieć administracyjna
umożliwia również, upoważnionym pracownikom Uczelni na korzystanie z systemów, których
celem jest usprawnienie procesów obsługi studentów. Wszyscy pracownicy Uczelni mają założone
skrzynki pocztowe.
Sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania, ocenę i doskonalenie bazy dydaktycznej
zawarte są w Procedurze 12.1- 12.2. USZJK. Przedmiotem procedur jest ocena stopnia
dostosowania materialnej bazy dydaktycznej, jaką dysponuje Uczelnia, do potrzeb wynikających
z realizowanych w niej procesów kształcenia, na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
Celem procedur jest zagwarantowanie materialnej bazy dydaktycznej Uczelni, która spełniałaby
w pełni potrzeby wynikające z realizowanych w niej procesów kształcenia, w tym na kierunku
Zarządzanie. Za realizację procedury odpowiedzialny jest Kanclerz Uczelni. W jego gestii jest
powołanie Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Materialnej Bazy Dydaktycznej, nadzór nad
dokonywaniem przeglądów i ocen sal audytoryjnych, pracowni i laboratoriów, podejmowanie
decyzji w sprawie dokonania zmian w wyposażeniu sal audytoryjnych, pracowni i laboratoriów,
prezentacja raportów z dokonanych przeglądów i ocen materialnej bazy dydaktycznej oraz
sformułowanych na ich podstawie wniosków na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia. Dyrektor Administracyjny Uczelni jest odpowiedzialny za bezpośrednią realizację
dokonywanych przeglądów, współpracę w tym zakresie z Dyrektorami Instytutów
i zainteresowanymi przeglądami wykładowcami, przekazanie raportów z dokonanych przeglądów
i ocen materialnej bazy dydaktycznej Kanclerzowi.
Infrastruktura informatyczna stosowana w procesie kształcenia w warunkach pandemii
Od marca, w roku akademickim 2019/2020 Uczelnia zgodnie z zaleceniami ministerialnymi
przeszła na zdalny tryb kształcenia, z wykorzystaniem platformy Modle. Platforma Moodle to
modularne, zorientowane obiektowo, dynamiczne środowisko nauczania, oferuje pakiet
e-learningowy, który łączy w sobie cechy systemów LMS i LCMS z dużymi możliwościami
komunikacyjnymi. Moodle jest środowiskiem e-learningowym, które służy tworzeniu kursów
on-line oraz projektowaniu, gromadzeniu, jak również udostępnianiu różnego rodzaju materiałów
szkoleniowych. W Moodle materiał dydaktyczny stanowią zasoby i aktywności. Do zasobów zalicza
się np.: strony tekstowe, strony internetowe, odnośniki do dowolnych stron i zasobów
wewnętrznych i zewnętrznych, katalogi kursu, etykiety służące do wyświetlania tekstów i obrazów,
pliki multimedialne. Platforma umożliwia także wyświetlanie filmów i animacji jak również
tworzenie stron o charakterze stron internetowych, można również zamieszczać odesłania do
materiałów zewnętrznych np. filmów na Youtube, stron Wikipedii itp.
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W celu poprawy parametrów technicznych infrastruktury komputerowej i właściwego
przygotowania do zdalnego kształcenia przeprowadzono jej modernizację poprzez zapewnienie
symetrycznego łącza o przepustowości 300 Mb (wejście i wyjście o takiej samej przepustowości),
zakup 2 serwerów Dell R 720 dla platformy e-learningowej Moodle o parametrach: 2 x CPU, 256
GB, 4 TB RAID. Platforma e-learningowa Moodle została zainstalowana w nowym środowisku oraz
zintegrowana z komponentem video BigBlueBatton.
Przygotowano także stanowiska/pokoje komputerowe dla wykładowców, którzy preferowali
prowadzenie video wykładu w siedzibie Uczelni pod nadzorem dyżurującego informatyka.
W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w Uczelni pojawiły się problemy
techniczne związane z wydajnością platformy Moodle, które utrudniały pracę studentom
i wykładowcom. Zespół uczelnianych informatyków pracował intensywnie nad rozwiązaniami,
zwiększając moce obliczeniowe serwerów. Obecnie platforma pracuje w sposób zadowalający, co
podkreślają studenci, jak i wykładowcy.
Administrator platformy udziela technicznego wsparcia wykładowcom w procesie
przygotowywania i realizacji zajęć wykorzystujących platformę zdalnej edukacji Moodle
w godzinach 7.00 -22.00.
Biblioteka
Niezbędną bazę dla prowadzenia studiów na kierunku Zarządzanie I i II stopnia stanowi
Biblioteka Uczelni, która w chwili obecnej dysponuje obszernym katalogiem pozycji literaturowych
z zakresu zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów, rachunkowości, psychologii, polityki
gospodarczej, statystyki. Zasoby biblioteczne są systematycznie uzupełniane o literaturę z wielu
dziedzin, a przede wszystkim o pozycje wskazane w programach przedmiotów dydaktycznych oraz
o literaturę obcojęzyczną (angielską, niemiecką). Biblioteka WSIiZ istnieje od 1 października
1996 r., wraz z czytelnią zajmuje 71.54 m2. Zlokalizowana jest w budynku przy ul. Artyleryjskiej 3f
w budynku głównym Uczelni. Posiada 3 pomieszczenia (wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn).
Biblioteka WSIiZ wyposażona jest w 6 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu,
przeznaczonych dla czytelników oraz katalogów multimedialnych, które stanowią podstawowe
źródło informacji o gromadzonych zbiorach.
Szczegółowe informacje dotyczące zasobów bibliotecznych oraz zasad funkcjonowania
Biblioteki zawarto w załączniku 6.
Sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania, ocenę i doskonalenie systemu biblioteczno
- informacyjnego zawarte są w Procedurach 10.1- 10.6. USZJK. Przedmiotem procedur są zasady
gromadzenia i oceny zbiorów bibliotecznych, obsługi studentów i jej oceny przez studentów,
współpracy Biblioteki z wykładowcami i jej oceny. Celem procedur jest ujednolicenie zasad
działania prowadzących do zapewnienia dostosowania zbiorów bibliotecznych do potrzeb
wynikających z prowadzonych w Uczelni kierunków studiów/specjalności oraz prac analityczno
- badawczych i projektowych, zapewnienie ścisłej współpracy Biblioteki z Instytutami, zapewnienie
studentom dostępu do zbiorów bibliotecznych, zarówno w formie bezpośredniej, jak
i elektronicznej. Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację procedur są Rektor Uczelni, który
powołuje Dyrektora Biblioteki, Rada Biblioteczna, która odpowiada za opiniowanie planów
zakupów, wyznacza osobę upoważnioną do przeprowadzenia badań ankietowych przewidzianych
w procedurach, zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania Biblioteki i stwierdzonych
nieprawidłowości z tym związanych, ocenę pracy Dyrektora Biblioteki, składanie raportów na
posiedzeniach Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
W roku 2021 podczas pandemii Biblioteka WSIiZ najczęściej czynna była od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00-15.00. Były okresy, kiedy Biblioteka była zamknięta, ale bibliotekarz po
umówieniu telefonicznym lub mailowym z czytelnikiem przyjeżdżał na Uczelnię. Gdy
w październiku wznowiono zajęcia na Uczelni, Biblioteka jest czynna od wtorku do niedzieli
w godzinach 8.00-15.00.
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Infrastruktura dla studentów z niepełnosprawnością
Uczelnia jest przygotowana do przyjęcia studentów z niepełnosprawnościami na wszystkich
kierunkach. Na terenie Uczelni nie występują bariery merytoryczne ani architektoniczne
utrudniające studiowanie. Budynek Uczelni wyposażony jest w rozwiązania organizacyjno–
techniczne poprawiające warunki studiowania studentów z niepełnosprawnościami. W budynku
znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, specjalny podjazd oraz dwie
windy. Będący w posiadaniu Uczelni parking dla pojazdów samochodowych posiada wydzielone
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, umiejscowione w pobliżu podjazdu.
Aktualnie w Uczelni studiuje 16 osób z niepełnosprawnością, w tym na kierunku Zarządzanie, na
studiach I stopnia studiuje 6 osób, studia II stopnia 3 osoby z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Wszyscy studenci otrzymują specjalne stypendia z tytułu niepełnosprawności.
Zasady udzielania pomocy materialnej studentom z niepełnosprawnością określa właściwy
Regulamin, który uwzględnia się na posiedzeniach działającej Komisji Stypendialnej. Dodatkowo,
w zależności od możliwości percepcyjnych studenta, prowadzący zajęcia mogą zezwolić na
kopiowanie prezentowanych materiałów, nagrywanie zajęć na dyktafon, wydłużenie czasu trwania
egzaminu pisemnego i/lub kolokwium lub zamianę formy pisemnej na ustną i inne. W czasie
pandemii studentom z niepełnosprawnością udzielono dodatkowej pomocy materialnej.
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Uczelnia współpracuje z licznymi instytucjami m.in. z Urzędem Marszałkowskim, Warmińsko
– Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego, Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
z Parkami Naukowo Technologicznymi w Olsztynie, Elblągu i Ełku, Związkiem Pracodawców
Lewiatan, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oddział w Olsztynie oraz kluczowymi firmami
regionu jak Michalin Polska, Ikea Industry Lubawa, Szynaka Meble, Krajowa Agencja Informacyjna
sp. z o.o i inni. Porozumienia o współpracy podpisane z tymi podmiotami ułatwiają udział ich
przedstawicieli w zajęciach dydaktycznych, opiniowanie założeń i treści programowych
realizowanych na kierunku Zarządzanie. Pozyskiwane opinie dotyczące adekwatności założonych
efektów uczenia się do potrzeb rynku pracy są podstawą wprowadzania zmian do programu
studiów. Liczba porozumień o współpracy z otoczeniem gospodarczym systematycznie wzrasta.
Dowodem na kreowanie dobrych relacji z otoczeniem biznesowym jest nagroda przyznana przez
Urząd Marszałkowski – Ambasador Europejskiego Funduszu Społecznego.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przejawia się także poprzez udział władz
Uczelni w znaczących gremiach doradczych regionu, jak np. udział:
 Rektora w pracach Kolegium Ekonomicznego przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim,
 Rektora i Dyrektora Instytutu Inżynierii Systemów w Radzie Naukowej Olsztyńskiego Parku
Technologicznego,
 Przedstawiciel Uczelni w opracowaniu Strategii Rozwoju Olsztyna (do roku 2019),
 Kanclerza w posiedzeniach Kapituły corocznej edycji nagrody Menedżer Warmii i Mazur,
 Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii w posiedzeniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie w zakresie wymiany informacji na temat sytuacji na wojewódzkim rynku pracy,
kierunków poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej,
 Wykładowców w pracach Komitetu Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości
funkcjonującego przy Marszałku województwa oraz w pracach Rady Programowej
przygotowującej Strategię Informatyzacji Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 Dyrektora Instytutu Inżynierii Systemów w posiedzeniach Warmińsko – Mazurskiego Koła
Polskiego Towarzystwa Informatycznego (funkcje prezesa, obecnie wiceprezesa),
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 Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii w spotkaniach dotyczących działań w zakresie
ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach organizowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego,
 Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii w pracach Zespołu programowego ds.
opracowania Programu wsparcia rozwoju edukacji województwa warmińsko-mazurskiego do
roku 2030.
Ponadto, od roku akademickiego 2020/2021 Uczelnia bierze udział z projekcie konkursowym
„Start -up heroes Platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanym z udziałem
Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku
oraz innych partnerów. Kilku, długoletnich, etatowych wykładowców Uczelni podjęło się pełnienia
funkcji eksperta oceniającego innowacyjność pomysłów zgłaszanych przez Startupy pochodzące
z Polski północno – wschodniej, w zakresie oceny innowacyjności zgłoszonego pomysłu, oceny jego
konkurencyjności, potencjału biznesowego i kompetencji zespołu. Wytypowani nauczyciele
akademiccy legitymują się głęboką wiedzą merytoryczną oraz wiedzą i doświadczeniem
praktycznym w zakresie wieloaspektowego i wielowymiarowego procesu zarządzania
przedsiębiorstwem, w różnych obszarach jego funkcjonowania, z uwzględnieniem nowego
myślenia strategicznego, które odgrywa kluczową rolę zarządzaniu firmą XXI wieku. Oprócz
znacznego zaangażowania w proces kształcenia studentów, prezentowane osoby systematycznie
realizują zlecenia napływające ze strony biznesu, są autorami wielu badań naukowych, opinii
i ekspertyz sporządzanych na rzecz firm naszego regionu, są angażowane w projektach unijnych
realizowanych dla sektora gospodarki.
Należy dodać, że w roku akademickim 2017/2018 Uczelnia uzyskała status ośrodka
egzaminacyjnego nadany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i tym samym uprawnienia do
przeprowadzania egzaminów państwowych w kwalifikacjach zawodowych, jako jedna
z nielicznych w Polsce, i jedyna w naszej części kraju. W styczniu i w lutym 2018 r. pod nadzorem
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, przeprowadziliśmy po raz pierwszy państwowe
egzaminy zawodowe.
Poza tym, wiosną 2018 r. w wyniku współpracy z naszym partnerem szkoleniowym, firmą
BSMART ze Szczecina - autoryzowanym ośrodkiem szkoleń Microsoft, po raz pierwszy
przeprowadziliśmy szkolenia autoryzowane. W lipcu 2018 dla uczestników tych szkoleń
przeprowadziliśmy egzaminy certyfikacyjne w języku angielskim. Do dzisiaj, Międzynarodowe
certyfikaty firmy Microsoft uzyskało ponad 100 osób. Dzięki temu doświadczeniu zbudowaliśmy
kadrę i strukturę przyszłego uczelnianego autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Microsoft.
Ponadto, w laboratoriach komputerowych Uczelni zrealizowano bezpłatne szkolenie, finansowane
ze środków unijnych z zakresu podstawowych umiejętności wykorzystywania technologii ICT dla
900 seniorów województwa warmińsko – mazurskiego.
W okresie pandemii czasowo zostały zawieszone spotkania Rady Konsultacyjnej na terenie
Uczelni. W tym czasie miało miejsce zebranie opinii członków Rady Konsultacyjnej dotyczących
umiejętności/kompetencji, jakich oczekują przedsiębiorcy od swoich pracowników w sytuacji
konieczności dostosowania się do nowej rzeczywistości gospodarczej wywołanej pandemią
koronawirusa z wykorzystaniem poczty mailowej. Odbywały się spotkania on-line
z wykorzystaniem platformy Moodle.
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia
na kierunku
W Uczelni nie realizuje się w pełni procesu umiędzynarodowienia kształcenia m.in. z powodu
braku studentów zagranicznych, jednak Uczelnia ciągle podejmuje starania w zakresie nawiązania
współpracy z uczelniami zagranicznymi. W roku 2017 podjęto intensywne działania dla
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uruchomienia kształcenia studentów z Cypru. Po wielomiesięcznych uzgodnieniach podpisano wiele
dokumentów , w tym także wstępną umowę z Uczelnią cypryjską Mesoyois College, jednak
współpracy nie udało się osiągnąć. Ponadto, należy dodać, że z uwagi na fakt prowadzenia studiów
w formie niestacjonarnej i w konsekwencji posiadania w zdecydowanej większości studentów
pracujących, posiadających już rodziny, nie udaje się wdrożyć w Uczelni programów w systemie
Erazmus i podobnych. Istotnym uwarunkowaniem w tym względzie jest również brak zasobów
finansowych, którymi Uczelnia musi dysponować na wstępie uruchomienia takiego procesu.
Pomimo, obiektywnych trudności, stopień umiędzynarodowienia Uczelni jest stałym elementem
okresowej oceny programów kształcenia na kierunku Zarządzanie, co ma miejsce w czasie
regularnych posiedzeń Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, na których podejmuje się
decyzje w zakresie umiędzynarodowienia dotyczące m.in.:
 Prezentacji oferty i programów kształcenia w języku angielskim, utworzenie podstrony
Uczelni w języku angielskim oraz prezentacja oferty kształcenia w języku angielskim. W efekcie
nastąpił wzrost zainteresowania ofertą Uczelni m.in. poprzez nawiązanie kontaktu z agentami
rekrutującymi studentów na studia w Polsce w takich krajach jak Indie, Pakistan, Bangladesz
i inne. W celu wsparcia tych działań w biurze rekrutacji zatrudniono pracownika z biegłą
znajomością języka angielskiego.
 Kompletowania kadry na kierunku wykazującej się znajomością języka angielskiego.
W efekcie w procesie rekrutacji kładzie się większy nacisk na zatrudnianie wykładowców
z dobrą znajomością tego języka, co sprawia, że wiele zajęć prowadzonych jest przez osoby
włączające do treści kluczowe terminy w zakresie zarządzania w języku angielskim. Ten
element zajęć jest oceniany w czasie hospitacji. Wzbogacanie treści pojęciami w języku
angielskim jest także pozytywnie odbierane przez studentów.
 Wymogu dodawania do listy źródeł bibliograficznych prac magisterskich artykułu w języku
angielskim, związanego z problematyką pracy dyplomowej na studiach II stopnia. W efekcie
w bibliografiach prac magisterskich umieszczane są pozycje anglojęzyczne, co wykazują
okresowe przeglądy procedury dyplomowania.
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Opieka naukowa jest realizowana między innymi przez wykładowców, którzy na swoich
przedmiotach sprawdzają efekty uczenia się przez stosowanie różnych form ich weryfikacji.
Wykładowcy oprócz godzin dydaktycznych zobowiązani są do odbywania konsultacji w trakcie
dyżuru. Terminy konsultacji są zamieszczane na stronie Uczelni. Zasady opieki materialnej
określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów WSIiZ. Zgodnie z Regulaminem student może ubiegać się o pomoc
materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
oraz zapomogi. Rektor powołuje Komisję Stypendialną, na wniosek Samorządu Studenckiego oraz
Odwoławczą Komisję Stypendialną. Nadzór nad komisjami sprawuje Rektor. Władze Uczelni
wspierają działalność Samorządu Studenckiego w formie finansowej i merytorycznej.
Organizacja kształcenia w formie studiów niestacjonarnych
Organizacja studiów w Uczelni realizowana jest w oparciu o Regulamin Studiów WSIiZ, którego
ostania aktualizacja miała miejsce 14 sierpnia 2019 r. Regulamin wszedł w życie wraz
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z rozpoczęciem semestru letniego w roku akademickim 2019/2020. Obowiązywanie Regulaminu
Studiów zbiegło się z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej Uczelni od dnia 17 lutego
2020 roku. Studia odbywają się według planu studiów i programów studiów. Plan studiów stanowi
podstawę do opracowania harmonogramów zajęć. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października
i trwa do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
Terminarz organizacji roku akademickiego jest ustalony przez Rektora po zasięgnięciu opinii
Dyrektorów Instytutów. Zawiera określenie początku i końca zajęć dydaktycznych, terminy sesji
egzaminacyjnych (zwykłych i poprawkowych), terminy zjazdów dla studentów studiów
niestacjonarnych oraz przerw w zajęciach. Ponadto podawane są terminy składania kart
egzaminacyjnych. Terminarz podawany jest do wiadomości studentów w systemie e-Dziekanat
Uczelni najpóźniej do 15 września roku poprzedzającego nowy rok akademicki. W systemie
e-Dziekanat Uczelni umieszcza się także harmonogramy zajęć. Dodatkowo umieszcza się je na
tablicach ogłoszeniowych nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru lub roku. Na
studiach niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, studia I i II stopnia, profil praktyczny, zajęcia
realizowane są w czasie 6/10 zjazdów w każdym roku 3-letniego i dwuletniego cyklu kształcenia
w systemie weekendowym tj. sobota, niedziela, przy czym zajęcia w piątki odbywają się od godz.
1630 do 2000 po uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu. Zajęcia w soboty i niedziele odbywają się
w godzinach 800 – 2000. W trakcie zajęć przewidziana jest 30 minutowa przerwa obiadowa
w godzinach 1345 – 1415.
W czasie pandemii szczególne wsparcie udzielono studentom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce. Podjęto decyzję
o udzieleniu jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego, o przesunięciu terminu
płatności rat czesnego na okres od 1 do 3 miesięcy w zależności od stopnia utraty dochodów oraz
o możliwości rozłożenie płatności rat czesnego na większą ich liczbę. Umotywowane wnioski
studenci wysyłali na adres mailowy Kwestury Uczelni.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i świadomości potencjalnych zagrożeń związanych
z wybuchem pandemii Pani Rektor skierowała do studentów Komunikat Rektora WSIiZ w sprawie
rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Ponadto, studenci otrzymują wsparcie techniczne od pracujących w Uczelni informatyków oraz
administratora platformy Moodlle, w każdej chwili kiedy tego potrzebują.
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Uczelnia zapewnia dostęp do wszelkiej informacji dotyczącej procesu dydaktycznego.
Pracownicy Biura Organizacji Studiów przyjmują studentów przez 7 dni w tygodniu.
W e-Dziekanacie umieszczone są między innymi następujące informacje: bieżące komunikaty,
regulaminy obowiązujące w Uczelni, Regulamin opłat, rozkłady zajęć, wzory dokumentów,
organizacja roku, harmonogram sesji, informacje dotyczące procesu dyplomowania i inne.
Dodatkowo student ma dostęp do programów studiów, w tym programów przedmiotów
w Bibliotece. Uczelnia uruchomiła także serwis BIP i systematycznie rozbudowuje jego zawartość
informacyjną.
Na stronach serwisu BIP znajdują się informacje dotyczące kształcenia zdalnego w okresie
pandemii, dotyczące wykorzystywanej w tym celu platformy e-learningowej Moodle oraz
dotyczące stawianych wymagań uczestnikom kształcenia (komputery z dostępem do Internetu
wyposażone w kamerę i mikrofon z zainstalowanym oprogramowaniem MS Office, LibreOffice
oraz Open Office).
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
W procesie sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad
kierunkiem Zarządzanie uczestniczą, zgodnie z postanowieniami Statutu Uczelni, zarówno organy
kolegialne tj. Senat i Uczelniany Zespól ds. Jakości Kształcenia, jak i jednoosobowe tj. Rektor,
Kanclerz, Dyrektor Instytutu. Rektor i Kanclerz zostali powołani do pełnienia swoich funkcji zgodnie
z zapisami statutowymi.
Wypełniając swoje obowiązki ustawowe Senat ustalił program studiów dla kierunku
Zarządzanie, studia I i II stopnia poprzez przyjęcie zakładanych efektów uczenia się,
obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020, dostosowanych do Ustawy z dania 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik 1A i załącznik 1B).
Procesy decyzyjne podejmowane przez Kierownictwo Uczelni wspiera funkcjonujący od 2009
roku Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, poprzez: Uczelniany Zespół ds. Jakości
Kształcenia.
Bezpośredni i bieżący nadzór nad kierunkiem Zarządzanie leży w gestii Dyrektora Instytutu
Zarządzania i Ekonomii. W czasie oceny okresowej kierunku (dokonywanej raz w roku) Dyrektor
dokonuje przeglądu dokumentacji działań dydaktycznych realizowanych w Instytucie, oceny prac
zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych, kontroli jakości procesu dyplomowania oraz
ocenia zasady wyboru przez studentów specjalności oferowanych na kierunku. Ponadto, sprawdza
realizację przyjętych przez Senat wytycznych dotyczących przygotowywania i aktualizowania
programów studiów, w tym planów studiów, częstotliwość i zakres wprowadzanych zmian
w planach studiów, poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, dyscyplinę dydaktyczną nauczycieli
akademickich (hospitacje) oraz ich rozwój naukowy. W zakresie oceny działalności Instytutu
znajduje się także ocena stopnia przestrzegania realizacji procedur Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dyrektor Instytutu przedstawia przebieg procesu kształcenia na
kierunku Zarządzanie podczas posiedzenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, co
umożliwia dokonanie jego oceny i podjęcie decyzji dotyczących realizacji kształcenia na kierunku.
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK – 18 procedur) wdrażany jest od
2009 r. Umożliwia systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu
kształcenia na kierunku Zarządzanie. Projektowanie i zmiany kierunkowych efektów uczenia się
odbywa się zgodnie z Procedurą 1.1.-1.5. Sposób formułowania i oceny efektów uczenia się na
poziomie przedmiotu reguluje Procedura 6.1-6.4. Projektowanie efektów uczenia się i ich zmiana
odbywa się z uwzględnieniem postulatów studentów przez ich udział w badaniach ankietowych
zajęć dydaktycznych, losów absolwentów, przygotowania do zatrudnienia oraz uczestnictwo
w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni. Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów
uczenia się odbywa się zgodnie z realizacją przyjętych procedur USZJK:
 procedury 1.3 – Ocena programu kształcenia,
 procedury 6.1-6.4 – Proces weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez studenta
w wyniku procesu kształcenia,
 procedury 4.2-4.3 – Procesy odbywania i zaliczania praktyk zawodowych,
 procedury 7.1-7.4 – Proces dyplomowania.
Ponadto, po zakończeniu semestru Komisja, powołana Decyzją Rektora, dokonuje oceny prac
zaliczeniowych, projektowych i seminaryjnych gromadzonych w tzw. „Aktówkach przedmiotu”. Raz
do roku Zespół, powołany Decyzją Rektora, dokonuje oceny efektów procesu dyplomowania.
Uczelnia wprowadziła Zarządzeniem Rektora Nr 01/01/2019 Regulamin funkcjonowania
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w WSIiZ określający podstawowe zasady działania systemu
w WSIiZ oraz tryb postępowania przy sprawdzaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem ww.
systemu. Monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się obejmuje:
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 analizę wyników nauczania w postaci ocen uzyskiwanych z przedmiotu,
 analizę wyników sesji egzaminacyjnej,
 analizę i ocenę „Aktówek przedmiotu”, w szczególności:
- ocenę zgodności założonych form weryfikacji efektów uczenia się z formami
zastosowanymi w procesie sprawdzania kompetencji studenta uzyskiwanych w trakcie
realizacji przedmiotu,
- ocenę spójności formułowanych zagadnień sprawdzających kompetencje studenta
z efektami uczenia się zapisanymi w sylabusie (z uwzględnieniem przypisanych pkt ECTS
i wynikających z nich godzin pracy studenta),
 analizę rozkładu ocen,
 analizę wyników nauczania w postaci ocen uzyskiwanych z pracy dyplomowej i egzaminu
dyplomowego,
 badanie zbieżności ocen prac dyplomowych promotorów i recenzentów oraz jakości prac.
Od 2010 roku Uczelnia systematycznie realizuje badania „Losy zawodowe absolwentów”, które
stanowią jedno z narzędzi doskonalenia programów studiów. Badania te są elementem Procedury
9.1-9.3 związanej z utrzymywaniem przez Uczelnię kontaktów z otoczeniem społecznogospodarczym. Wnioski z analizy przeprowadzonych badań określane są kolejno przez: Dyrektora
Instytutu, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia. Monitoring losów zawodowych absolwentów
wskazuje na dobre przygotowanie do pracy zawodowej. W procesie doskonalenia i realizacji
programu studiów udział biorą interesariusze wewnętrzni, w tym studenci oraz interesariusze
zewnętrzni. Dyrektorzy Instytutów i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, wykładowcy,
pracownicy administracyjni, opiekunowie studentów, jak i studenci wchodzą w skład i biorą udział
w posiedzeniach organów Uczelni: Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Senatu oraz Rady
Konsultacyjnej WSIiZ, a także Komisji ds. oceny prac zaliczeniowych, projektowych i seminaryjnych
oraz Komisji sprawdzania efektów procesu dyplomowania. W procesie doskonalenia programu
studiów wykorzystywane są wyniki badań prowadzonych wśród studentów dotyczące oceny
przygotowania do zatrudnienia, oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli akademickich (Procedury 5.1-5.2).
Doskonalenie programu studiów w warunkach kształcenia zdalnego
Ciągły monitoring procesu dydaktycznego prowadzonego w sposób zdalny prowadzi do
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych ocen, które stają się podstawą do podejmowania
działań w kierunku doskonalenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
zdalnego. Wady i zalety kształcenia zdalnego są priorytetowym tematem cotygodniowych
posiedzeń lub spotkań on-line Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, a wnioski z posiedzeń
systematycznie wdrażane są w procesie dydaktycznym.
W celu skuteczniejszej weryfikacji wiedzy studentów, postanowiono o stopniowym
odchodzeniu od testów on-line, na korzyść takich metod jak projekt, problemowe prace pisemne,
portfolio, case study. Rozważa się też możliwość zastąpienia oceny końcowej kilkoma ocenami
cząstkowymi wynikającymi z przeprowadzonej w trakcie semestru weryfikacji efektów uczenia się.
Odejście od testowania na rzecz oceniania kształtującego pomaga lepiej kontrolować proces
nauczania i uczenia się studenta w trybie zdalnym.
Przeprowadzanie egzaminów w systemie zdalnym jest dużym wyzwaniem, szczególnie jeśli
chodzi o zapewnienie rzetelności weryfikacji wiedzy. Przed marcem 2020 r. istniał wymóg
formalny, aby w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie, egzaminy odbywały się w siedzibie
Uczelni. Aby zwiększyć efektywność procesu uzyskiwania efektów nauczania zdalnego
w przyszłości zamierza się rozwijać kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania
w procesie dydaktycznym zaawansowanych funkcji platformy Moodle. Ptatfoma Moodle jest
bardzo dobrym narzędziem do badania postępów śródsemestralnych studenta, nie daje jednak
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gwarancji, że egzamin przeprowadzany w formie testu czy pracy oddawanej w oknie czasowym nie
jest ściągany, a nawet czy egzamin odbywa osoba, która się zalogowała do systemu.
Ponadto, planuje się jeszcze w większym stopniu pozyskiwać możliwości platformy w zakresie
większej kontroli i raportowania przebiegu kształcenia, czasu spędzonego na prowadzenie kursu,
responsywności wykładowców i studentów, poziomu przygotowywanych materiałów. Taki system
da możliwość skuteczniejszego monitoringu przestrzeni kształcenia zdalnego i co najważniejsze,
podniesienia jakości tego kształcenia poprzez określenie jakości pracy wykładowców w wielu
aspektach. W raportach wygenerowanych przez system będzie można prześledzić także pracę
każdego studenta: z jakich materiałów korzystał, jaka jest jego aktywność w kursie, ile czasu
spędził na korzystaniu z materiałów, finalną ocenę, czy student oddał pracę w terminie, jaka jest
średnia z testów w danym kursie.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

Analiza SWOT programu studiów na kierunku Zarządzanie
POZYTYWNE

NEGATYWNE

Mocne strony
1. 26 – letnie doświadczenie w
zarządzaniu Uczelnią oraz 26 – letnie
doświadczenie
w zakresie kształcenia na kierunku
Zarządzanie.
2. Ścisłe kontakty ze środowiskiem
gospodarczym, podpisane
porozumienia
o współpracy z firmami i instytucjami
działającymi w regionie, które
umożliwiają oferowanie programów
studiów dostosowanych do potrzeb
rynku pracy oraz wzbogacające proces
dydaktyczny.
3. Skuteczny system doskonalenia jakości
kształcenia - USZJK.
4. Elastyczność we wprowadzaniu
nowych specjalności na kierunku
odpowiadających na potrzeby rynku
pracy i Strategii Rozwoju
Województwa oraz ciągły rozwój
kształcenia w ramach studiów
podyplomowych, w szczególności w
zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.
5. Pozytywne oceny PKA.
Szanse
1. Rozpoznawana w regionie marka Uczelni
i kierunku.
2. Współpraca ze znaczącymi podmiotami
z otoczenia społeczno – gospodarczego
(np. wszystkimi w regionie Parkami
Technologicznymi).
3. Wprowadzenie w Uczelni Procedury
uznawania kształcenia pozaformalnego
i nieformalnego (walidacja).
4. Prognoza intensywnego rozwoju regionu
wynikająca ze Strategii Rozwoju
Województwa.
5. Potrzeba kształcenia ustawicznego,
szczególnie w ramach studiów
podyplomowych.

Słabe strony
1. Niedostateczne zasoby finansowe dla
rozwoju dydaktyki i poszerzenia oferty
edukacyjnej.
2. Niezadowalający stan stabilnej kadry na
I etacie, brak środków finansowych na
zwiększenie kadry etatowej ponad
wymagane minimum.
3. Mało liczne roczniki, co uniemożliwia
uruchomienie większej liczby
specjalności.
4. Niedostateczna promocja oferty
dydaktycznej Uczelni.
5. Brak realnych rynkowych możliwości
podwyższenia czesnego.

Zagrożenia
1. Duża konkurencja między uczelniami
oraz trudności w zatrudnianiu kadry
naukowo
- dydaktycznej z praktycznym
doświadczeniem zawodowym
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i
jakości na pierwszy etat.
2. Spadek popytu na studia na kierunkach
nadreprezntowanych w Polsce
i jednocześnie wiodących w WSIiZ
3. Niekorzystna struktura gospodarcza
regionu charakteryzująca się wyższym
bezrobociem i niskim standardem życia
społeczeństwa.
4. Niekorzystne zasady finansowania
niepublicznego szkolnictwa wyższego.
5. Niska skłonność podmiotów
gospodarczych regionu do współpracy
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z uczelniami i inwestowania w B+R oraz
małe zainteresowanie przedsiębiorstw
z regionu zamawianiem prac badawczo
- wdrożeniowych.

(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………

…………………………………………

(podpis Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

Olsztyn, dnia 24.02.2022 r.
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku

Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

Rok
studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dane sprzed
3 lat

Dane sprzed
3 lat

Bieżący rok
akademicki

Bieżący rok
akademicki

I

-

-

56

57

II

-

-

39

38

III

-

-

55

51

I

-

-

33

31

II

-

-

41

28

-

-

224

205

Razem:

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

Poziom studiów

I stopnia

II stopnia
Razem:

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

2019

-

-

66

46

2020

-

-

58

36

2021

-

-

56

31

2019

-

-

48

36

2020

-

-

33

18

2021

-

-

37

15

-

-

298

182

Rok
ukończenia
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Tabela 3a. Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin
6 / 180

1740
Specjalność: RiAKP –
51,76
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
Specjalność: ZLiSwP –
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
52
innych osób prowadzących zajęcia
Specjalność: PwBiZS –
51,52
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym
109
umiejętności praktyczne
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku
nie dotyczy
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

63

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
33
Wymiar praktyk zawodowych
6 miesięcy / 720 godz.
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
nie dotyczy
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. 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.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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1. nie dotyczy

2. – 0
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Tabela 3b. Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin
4 / 120

940
Specjalność: RZiC –
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
31,8
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
Specjalność: ZKiCM –
innych osób prowadzących zajęcia
31,6
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym
64
umiejętności praktyczne
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku
nie dotyczy
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

40

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
16
Wymiar praktyk zawodowych
3 miesiące / 360 godz.
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
nie dotyczy
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. 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.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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Tabela 4a. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne – Zarządzanie, studia I stopnia
Nazwa zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć
niestacjonarne

Liczba punktów ECTS

Zajęcia kształcenia ogólnego
Technologie
informacyjne

laboratorium

Warsztaty komunikacji
interpersonalnej

warsztaty

Warsztaty
przedsiębiorczości

warsztaty

30

5

15

2

15

2

35

4

Zajęcia podstawowe
Zarządzanie

warsztaty
Zajęcia kierunkowe

Marketing

warsztaty

10

2

Badania marketingowe

warsztaty

20

3

Zarządzanie zasobami
ludzkimi

warsztaty

20

2

Zarządzanie projektami

warsztaty

20

3

Podstawy
rachunkowości

warsztaty

10

3

Zarządzanie jakością

warsztaty

20

2

Finanse

ćwiczenia

20

3

Analiza ekonomiczno
-finansowa

laboratorium

15

3

Procesy informacyjne
w zarządzaniu

ćwiczenia

30

2

Dobór pracowników

warsztaty

25

2

Rozwój pracowników

warsztaty

25

1

Informatyka
w zarządzaniu

laboratorium

15

1

Projekt - praktyka
zawodowa

projekt

32

4

720

29

Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa

praktyka

Zajęcia specjalnościowe: Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa
Prawo pracy

warsztaty

Ewidencja i
dokumentacja
kadrowa

warsztaty

Rachunkowość
finansowa

warsztaty

Podatki i ewidencja
podatkowa

warsztaty
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10

2

15

3

15

2

20

3

41

Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw

warsztaty

Płace

warsztaty

Systemy informatyczne
w rachunkowości,
finansach i kadrach

laboratorium

Ubezpieczenia
społeczne i obsługa
programu Płatnik

Laboratorium/warsztaty

Sprawozdawczość
finansowa

warsztaty

Zarządzanie
bezpieczeństwem
i higieną pracy

warsztaty

Rachunek kosztów

warsztaty

Rachunkowość
budżetowa

warsztaty
Razem:

20

4

20

3

30

2

8/12

4

15

3

10

2

20

4

20

4

1292

109

Zajęcia specjalnościowe: Zarządzanie logistyką i sprzedażą w przedsiębiorstwie
Zarządzanie
łańcuchem dostaw

warsztaty

Logistyka zaopatrzenia

warsztaty

Logistyka dystrybucji z
gospodarką
magazynową

warsztaty

Logistyka produkcji

warsztaty

Strategia i organizacja
sprzedaży

warsztaty

Metody i techniki
sprzedaży

warsztaty

Systemy informatyczne
w logistyce i sprzedaży

laboratorium

Zarządzanie zespołem
sprzedażowym

warsztaty

Negocjacje handlowe

warsztaty

Opakowalnictwo,
przechowalnictwo
i ładunkoznawstwo

warsztaty

Transport i spedycja

warsztaty

Prawne i etyczne
aspekty sprzedaży

warsztaty
Razem:

10

2

15

3

20

2

20

3

20

4

20

3

30

2

20

4

15

3

15

4

20

4

10

2

1292

109

Zajęcia specjalnościowe: Psychologia w biznesie i zarządzanie sprzedażą
Wprowadzenie do
psychologii w biznesie

warsztaty
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2
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Psychologia poznawcza

warsztaty

15

3

Zarządzanie sprzedażą

warsztaty

20

2

Narzędzia IT w handlu

laboratorium

20

3

Psychologia
osobowości
i różnic
indywidualnych

warsztaty
20

4

Metody i techniki
sprzedaży

warsztaty

20

3

Zachowania
konsumentów na
rynku

ćwiczenia
20

3

Psychologiczne
aspekty reklamy

ćwiczenia

30

3

Negocjacje handlowe

warsztaty

15

3

Zarządzanie relacjami
z klientem

warsztaty

15

4

Komputerowa analiza
danych

laboratorium

20

4

Prawne i etyczne
aspekty sprzedaży

warsztaty

10

2

1292

109

Razem:

Tabela 4b. Zajęcia lub kształtujące umiejętności praktyczne – Zarządzanie, studia II stopnia
Nazwa zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć
niestacjonarne

Liczba punktów ECTS

Zajęcia podstawowe
Decyzje menedżerskie

warsztaty

Warsztat umiejętności
menedżerskich
w języku obcym

warsztaty

Trening menedżerski

warsztaty

Przedsiębiorczość
i warsztat
przygotowania biznes
planu

warsztaty

10

1

25

3

30

4

15

4

10

2

15

3

10

2

Zajęcia kierunkowe
Kapitał ludzki

warsztaty

Zarządzanie
strategiczne

warsztaty

Zarządzanie
innowacjami

warsztaty
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Zarządzanie
marketingowe

warsztaty

Gra kierownicza

warsztaty

Podstawy
rachunkowości
zarządczej

warsztaty

Narzędzia
informatyczne
w procesach
zarządzania

laboratorium

Analiza i wnioskowanie
statystyczne

laboratorium

Wizualizacja informacji
w biznesie

laboratorium

10

2

20

2

10

3

20

3

15

3

20

2

360

16

Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa

praktyka

Zajęcia specjalnościowe: Zarządzanie kadrami i coaching menedżerski
Strategie zarządzania
kadrami

warsztaty

Coaching

15

2

warsztaty

15

2

Coaching menedżerski

warsztaty

20

2

Narzędzia analizy
i raportowania
kadrowego

laboratorium
20

4

Rynek pracy

warsztaty

20

4

660

64

Razem:

Zajęcia specjalnościowe: Rachunkowość zarządcza i controlling
Strategiczna
rachunkowość
zarządcza

warsztaty

Budżetowanie
i controlling

warsztaty

Instrumenty pochodne
w zarządzaniu
finansami

warsztaty

Narzędzia
informatyczne
w budżetowaniu
i contollingu

laboratorium

Zarządzanie
inwestycjami

warsztaty
Razem:
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2

15

2

20

2

20

4

20

4

660

64
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Tabela 5. Zajęcia służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / Zajęcia
przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela – nie dotyczy
Nazwa zajęć/grupy
zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć
stacjonarne/niestacjonarne

Liczba punktów
ECTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem:

Tabela 6a. Informacja o zajęciach prowadzonych w językach obcych – Zarządzanie, studia I stopnia

Nazwa zajęć

Język angielski

Forma
realizacji

Semestr

ćwiczenia

3/4/5/6

Forma
studiów

Język wykładowy

niestacjonarne

angielski/niemiecki

Liczba studentów
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)
89

Tabela 6b. Informacja o zajęciach prowadzonych w językach obcych – Zarządzanie, studia II
stopnia

Nazwa zajęć

Wybrane problemy
funkcjonowania
przedsiębiorstw
w języku obcym
Warsztat umiejętności
menedżerskich
w języku obcym

Forma
realizacji

Semestr

Forma studiów

Język wykładowy

Liczba
studentów
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)

wykład

2

niestacjonarne

angielski/niemiecki

31

warsztaty

3

niestacjonarne

angielski/niemiecki

28
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
1A. Program studiów dla kierunku Zarządzanie, studia I stopnia, profil praktyczny.
1B. Program studiów dla kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny.
2A. Obsada zajęć na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia, profil praktyczny.
2B. Obsada zajęć na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny.
3A. Harmonogram zajęć na studiach Zarządzanie, studia I stopnia, profil praktyczny.
3B. Harmonogram zajęć na studiach Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny.
4.

Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy
zajęć wykazane w tabeli 4 oraz opiekunów prac dyplomowych.

5.

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.

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.

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