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członkowie:  

2. prof. dr hab. Tadeusz Kufel – członek PKA, ekspert PKA, ds. jakości 

3. dr hab. Wojciech Downar – członek PKA, ekspert PKA, merytoryczny (1) 

4. prof. dr hab. Jerzy Węcławski – ekspert PKA, merytoryczny (2) 

5. prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz – członek PKA, przedstawiciel pracodawców 
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7. mgr Kinga Kurowska – ekspert PKA, przedstawiciel doktorantów 

8. Mateusz Prucnal – ekspert PKA, przedstawiciel Parlamentu Studentów 

 

Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

Wizytacja na Wydziale Finansów Uniwersytetu w ramach oceny instytucjonalnej 

odbyła się z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac 

określonych przez Komisję na rok akademicki 2012/2013. Wizytacja instytucjonalna na tym 

Wydziale odbyła się po raz pierwszy, bowiem Wydział ten nie był dotychczas oceniany przez 

Polską Komisję Akredytacyjną.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą 

oceny instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja ta została poprzedzona 

zapoznaniem się Zespołu Oceniającego z raportem samooceny przedłożonym przez Uczelnię. 

Natomiast raport Zespołu Oceniającego został opracowany na podstawie przedstawionej  

w toku wizytacji dokumentacji, wizytacji bazy naukowo-dydaktycznej, a także spotkań  

i rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału, nauczycielami akademickimi 

oraz pozostałymi pracownikami, a także studentami i doktorantami Wydziału Finansów oraz 

przedstawicielami pracodawców.  

 

Załącznik nr 1 Podstawa prawna wizytacji 

 

Załącznik nr 2 Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji 

 

Kryterium 1. Strategia określona przez jednostkę 

 

1.1)  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie już od roku 2008 r. swoją wizję rozwoju  

określa poprzez budowanie strategii Uczelni. Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie  na lata  2008-2011 została zatwierdzona Uchwałą Senatu  nr 4/2008 z dnia 18 

lutego 2008 roku. W dokumencie tym zatwierdzona została jednocześnie misja Uczelni.  

Aktualizacja strategii nastąpiła  w roku  2010  i Senat Uczelni Uchwałą nr R-0121040/2010  

z dnia 6 grudnia 2010 r. przyjął Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 
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2011 – 2020. Natomiast Rada Wydziału Finansów na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. 

zatwierdziła Strategię rozwoju Wydziału Finansów na lata 2013 - 2020 r. W czasie wizytacji 

przedstawiono wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Finansów w powyższej 

sprawie. Natomiast brak jest uchwały Rady Wydziału.  

W posiedzeniach Senatu i RW nie uczestniczyli interesariusze zewnętrzni. 

Dokumentacja w tym zakresie jest prowadzona w sposób właściwy.  

Strategia Wydziału Finansów  realizuje w swoich założeniach misję Uczelni wyrażoną 

piękną sentencją: Rerum cognoscerecausas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości 

rzeczy. W strategii Wydziału misja wydziału jest tożsama z misją Uczelni. Sformułowana 

misja Uczelni - Wydziału uwzględnia powinności takie jak: 

- Prowadzenie badań naukowych poszerzających wiedzę w obszarze nauk społecznych  

i prawnych  

- Kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w dziedzinie nauk ekonomicznych 

- Wychowywanie młodzieży w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu, demokracji  

i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa 

- Podejmowanie starań, aby w środowisku uczelnianym panował kult prawdy i sumiennej 

pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.  

Strategia wydziału w pełni wpisuje się w strategie uczelni w tym w szczególności w zakresie 

strategicznych jej zadań. Strategia rozwoju Uczelni na lata 2011 -2020 określa w zakresie 

działalności dydaktycznej cztery cele strategiczne, w których jakość kształcenia jest 

elementem dominującym. Są to takie cele jak:  

- Podniesienie poziomu jakości kształcenia 

- Dostosowanie oferty dydaktycznej do wymogów gospodarki i dynamiki zmian 

otoczenia oraz specjalności naukowej uczelni 

- Zwiększenie elastyczności procesu dydaktycznego 

- Rozszerzenie umiędzynarodowienia studiowania  

Każdy cel strategiczny ma wyznaczone cele operacyjne i działania zmierzające do realizacji 

tych celów. Cele operacyjne są bardzo precyzyjne i w zasadzie mogą stanowić podstawę 

budowania strategii wydziałowych.. Pierwszy cel strategiczny ma być realizowany poprzez 

takie cele operacyjne jak: doskonalenie programów kształcenia, podniesienie wymogów i 

standaryzacja zasad zaliczania poszczególnych przedmiotów i egzaminu końcowego, 

organizacja zajęć i innowacyjne metody kształcenia, zapewnienie wysokiego poziomu 

praktyk studenckich, doskonalenie kwalifikacji naukowych kadry, doskonalenie procesu 

ankietyzacji. Działania przypisane do tych zadań są właściwe a ich realizacja będzie sprzyjać 

doskonaleniu jakości kształcenia jak np.. stworzenie systemu wewnętrznej akredytacji 

kierunków i specjalności, monitorowanie jakości prac i egzaminów dyplomowych.  

 

Strategia Wydziału Finansów  jest w pełni zgodna ze strategią Uczelni  a także jej 

wyraźnym  uszczegółowieniem. Obie strategie nadają wysoką rangę zagadnieniom jakości 

kształcenia.. Strategia Wydziału określa cele operacyjne, które wynikają z celów 

strategicznych Uczelni (np. przegląd programów kształcenia i monitorowanie oferty 

edukacyjnej, ocena jakości prowadzonych zajęć, podnoszenie jakości kształcenia w 

konsultacji z praktyką gospodarczą, itp. ). Cele sformułowane w zakresie jakości kształcenia 

przez Wydział są spójne z zapisami strategii Uczelnia i przyczyniają się do jej realizacji. 

Bezpośrednie nawiązanie do jakości kształcenia ujęte jest w strategii rozwoju wydziału w 

zadaniach operacyjnych w obszarze edukacji. Spośród ośmiu zadań operacyjnych w tym 

obszarze ,trzy w sposób jednoznaczny jako priorytetowe działania wskazują: ciągłość procesu 

podnoszenia jakości kształcenia oraz współpracy z praktyką gospodarczą, doskonalenie 

systemu oceny zajęć dydaktycznych, poprawa w zakresie infrastruktury niezbędnej do 
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prowadzenia zajęć dydaktycznych laboratoryjnych i oraz terenowych. Również cele 

operacyjne w zakresie badań akcentują i nawiązują do jakości kształcenia poprzez współpracę 

z uzdolnionymi młodymi adeptami nauki, ze studentami studiów II stopnia i doktorantami. W 

strategii jest szereg działań oraz zadań strategicznych i operacyjnych służących podnoszeniu 

jakości. W celach operacyjnych wskazane zostały w zakresie edukacji następujące działania: 

- wzmocnienie pozycji wydziału na rynku edukacyjnym,  

- ciągłość procesu podnoszenia jakości kształcenia oraz współpracy z praktyką gospodarczą 

- tworzenie zgodnej z potrzebami gospodarki oferty edukacyjnej,  

- uruchamianie nowych specjalności kształcenia dostosowanej do zmieniających się 

wymogów rynku pracy, 

- tworzenie warunków do podejmowania studiów przez studentów zagranicznych, 

- współpraca z absolwentami w zakresie ich funkcjonowania na rynku pracy, 

- doskonalenie systemu oceny zajęć dydaktycznych.  

 -poprawa infrastruktury dydaktycznej niezbędnej do realizacji zakładanych efektów 

kształcenia . 

 

W proponowanych działaniach operacyjnych w strategii Wydziału znajdują się 

również zadania, które mają na celu rozszerzenie współpracy z otoczeniem, i to zarówno w 

zakresie prowadzonych badań naukowych (np. cel „Wdrażanie dorobku naukowego na rzecz 

praktyki”), jak również w zakresie działalności dydaktycznej (cel: „Tworzenie 

monitorowanej, zgodnej z potrzebami gospodarki oferty edukacyjnej”).  

Analiza struktury oraz treści zawartych w dokumentach strategii na poziomie Uczelni 

oraz jednostki pozwala stwierdzić, że zapisy strategii jednostki są uszczegółowionym 

rozwinięciem strategii Uczelni. Zapisy strategii jednostki są spójne ze strategią Uczelni. 

Dotyczy to zarówno celów w zakresie jakości kształcenia, rangi badań naukowych oraz 

związków Wydziału z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w tym z rynkiem pracy.  

Również  analiza działalności Wydziału  oraz określone cele strategiczne pozwalają  z 

łatwością  odnaleźć  nawiązanie do  misji  Uczelni  jak i jej  rzetelną realizację.  I tak, 

Wydział prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej dyscypliny naukowej finanse. 

Ponadto prowadzi badania w zakresie gospodarki przestrzennej i regionalnej a więc w 

zakresie dziedziny nauk ekonomicznych. Prowadzi też, zgodnie z deklaracja i wizją rozwoju, 

badania w zakresie nauk prawnych co wpisuje się w zadanie  Prowadzenie badań naukowych 

poszerzających wiedzę w obszarze nauk społecznych i prawnych  

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego i doktora w dyscyplinie naukowej ekonomia i uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora w dyscyplinie finanse a zatem realizuje to misję w zakresie 

kształcenia kadr o najwyższych kwalifikacjach dla nauki, szkolnictwa wyższego i gospodarki 

w dziedzinie nauk ekonomicznych. Prowadząc z kolei studia I i II stopnia na kierunku finanse 

i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna przygotowuje wysoko kwalifikowane kadry w 

tym zakresie. Kolejne dwie powinności realizowane są poprzez dobór kadry o wysokich 

walorach etycznych, co wynika z zasad konkursowych zatrudniania kadry akademickiej. W 

perspektywie oznacza to zapewnienie potencjału kadrowego postrzeganego w skali kraju jako 

reprezentującego bardzo wysoki poziom dydaktyczny. Natomiast jakość kształcenia 

uwidacznia się w powinnościach wychowawczych i przygotowaniu młodzieży do 

odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa. Zatem misja Uczelni na poziomie 

Wydziału konkretyzuje obszar badan naukowych, wyznacza priorytetowe dziedziny naukowe, 

w których chce rozwijać kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr. Natomiast jednoznaczna 

deklaracja Wydziału dotycząca jakości kształcenia jest również ujęta w Polityce Jakości, 

która jest elementem składowym strategii. W polityce jakości Wydział deklaruje, iż 
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systematycznie doskonali jakość kształcenia. Priorytetem jest doskonalenie programów 

studiów, analiza i ocena efektów kształcenia, poprawa systemu wsparcia dla studentów i  

słuchaczy wszystkich form studiów.  

Polityka jakości zakreśla szerokie działania i ujmuje ważne z punktu widzenia jakości 

kształcenia obszary, z których szczególnie warto wymienić:  

- aktualizacja wiedzy przekazywanej studentom, zaspokojenie oczekiwań studentów i 

doktorantów oraz słuchaczy w zakresie procesu dydaktycznego,  

- tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju studenta, 

- troska o wysoki poziom naukowy i dydaktyczny kadry,  

- dbanie o profesjonalizm pracowników administracji, 

- kształtowanie świadomości pracowników naukowo- dydaktycznych i administracyjnych w 

zakresie znaczenia jakości ich pracy przy wykorzystaniu różnych instrumentów,  

- dbanie o odpowiedni stan infrastruktury dydaktycznej w celu realizacji zakładanych 

efektów kształcenia.  

- konsekwentne doskonalenie systemu zarządzania jakością.  

Za realizację polityki jakości odpowiedzialny jest Dziekan.  

W zakresie  planów rozwojowych ,Wydział zamierza uruchomić kierunek prawo oraz 

matematykę stosowaną i rozszerzyć ofertę dydaktyczną prowadzoną w języku angielskim.  

.  

Strategia Wydziału zawiera wizję wydziału w roku 2020  .Wizja jest ambitna i 

możliwa do zrealizowania. Aby wizja ta mogła być zrealizowana ,warto rozważyć 

wprowadzenie do strategii systemu monitorowania realizacji strategii, horyzontu czasowego 

dla każdego celu i zespołów odpowiedzialnych za ich realizację.  

 

1. 2) ,  

 

Przyjęta przez Wydział koncepcja kształcenia opiera się na silnym ukierunkowaniu zarówno 

działalności naukowej, jak i dydaktycznej na tematykę finansową. Zagadnienia związane z 

gospodarką przestrzenną mają charakter komplementarny. Oferta kształcenia Wydziału 

obejmuje wszystkie poziomy i rodzaje studiów. Oferta studiów na I i II stopniu obejmuje dwa 

kierunki studiów „Finanse i rachunkowość” oraz „Gospodarka przestrzenna”. Łącznie na I i II 

stopniu, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje 5.829 osób, z czego na studiach 

niestacjonarnych ok. 60%. Łącznie występuje niewielka przewaga (51%) studentów 

studiujących na II stopniu. Na kierunku „FiR” studiuje łącznie 86% studentów Wydziału  (na 

studiach niestacjonarnych 93%).  

Koncepcja kształcenia  jest wyrazista poprzez prowadzone specjalności. I tak na kierunku 

finanse i rachunkowość  są to :bankowość, doradztwo podatkowe ,finanse i administracja 

publiczna, finanse przedsiębiorstw, inżynieria finansowa, projektowanie i finansowanie 

ochrony środowiska, rachunkowość i rewizja finansowa, rynki finansowe, doradztwo 

inwestycyjne, ubezpieczenia, oraz dwie specjalności prowadzone w języku angielskim: 

Corporate Finance & Accounting, International Finance & Accounting. Na kierunku 

gospodarka przestrzenna Wydział realizuje takie specjalności jak: strategia rozwoju 

regionalnego, zarządzanie miastem, gospodarka miejska. Warto zauważyć, ze wydział 

dokonał istotnej modyfikacji koncepcji kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna 

wprowadzając ścieżkę inżynierską ze specjalnością planowanie i inżynieria przestrzenna co 

znacznie rozszerzyło i wzbogaciło ofertę kształcenia . Ponadto oferta kształcenia obejmuje 

studia doktoranckie (80 doktorantów) oraz podyplomowe (łącznie 552 słuchaczy). Studia 

doktoranckie obejmują nauki ekonomiczne w dyscyplinach ekonomia i finanse, natomiast 
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studia podyplomowe oprócz kierunków finansowych obejmują zagadnienia prawa 

gospodarczego.  

Działalność naukowo – badawcza  choć jest  wyraźnie ukierunkowana na dyscyplinę 

finansów  to również  rozwija badania z zakresu gospodarki przestrzennej. Badania naukowe 

Wydziału skupiają się bowiem w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem subdyscyplin: finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe, 

gospodarka regionalna, gospodarka przestrzenna Tak więc zakres tematyczny  badań 

naukowych  jest ściśle związany z profilem dydaktycznym Wydziału  .W strategii Wydział 

określił kierunki dalszych badań naukowych, w których oprócz dotychczasowych zagadnień 

finansowych i gospodarki przestrzennej, pojawiają się interesujące perspektywy  badań 

interdyscyplinarnych, m.in. łączących zagadnienia finansowe i polityki ekologicznej.   

.Zatem koncepcja kształcenia wpisuje się zarówno w misję uczelni, jej cele 

strategiczne i strategię wydziału, a przede wszystkim jest zgodna ze specjalnością naukową 

wydziału wyznaczoną specjalnością naukową kadry, a w konsekwencji uprawnieniami do 

nadawania stopni i tytułów naukowych. Wyznaczony przez wydział obszar badan naukowym 

w pełni dopowiada wyznaczonym celom rozwoju naukowego uczelni jak i potrzebom procesu 

dydaktycznego prowadzonego na wydziale.. Cele strategiczne określone w strategii 

wyznaczają zarówno obszary nauki ,w których prowadzone badania mogą wspomagać proces 

dydaktyczny Na uwagę zasługuje jednoznaczne wskazanie jako celu strategicznego: 

utrzymanie uprawnień i uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych co 

jednoznacznie określa jako priorytetowe działania wobec takich dyscyplin jak finanse i 

ekonomia .W rozmowie z ZO władze wydziału podkreśliły, że będą ubiegać się o prawa 

habilitowania w zakresie dyscypliny finanse. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć ze  obecnie 

takie uprawnienia posiada tylko  jedna jednostka w Polsce.  

 

1.3)  

  

Strategia akcentuje utrzymanie wysokiej pozycji na rynku edukacyjnym. Wydział jako jedyny 

w Krakowie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku finanse i 

rachunkowość, a więc w dyscyplinie finanse, a także jako jedyna jednostka posiada 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie finanse (jako 4 w 

Polsce). Stanowi to dużą przewagę konkurencyjną Wydziału na rynku edukacyjnym Krakowa 

i Małopolski. Dyskusja z bardzo licznie zebraną na spotkaniu z Zespołem Oceniającym  kadrą 

akademicką Wydziału potwierdziła, iż Wydział uznaje role jakości kształcenia za 

najważniejszą i chce jej służyć. Podkreślano iż wydział chce wyznaczyć swoje priorytety 

specjalizacyjne i jako szanse wskazuje określenie tych obszarów kształcenia w których 

wydział na tle całego kraju jak i regionu osiąga najwyższe efekty naukowe. Specjalizacja 

wydziału ,zdaniem kadry będzie dobrym sygnałem dla kandydatów na studia I. II i III stopnia 

,jakiego profilu kształcenia można oczekiwać. Wydział Finansów ma  bardzo znaczącą 

pozycję  na Uczelni, jako  jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu, którego studenci stanowią 

25,2% ogółu wszystkich studentów Uczelni, 25,6% ogółu studentów studiów doktoranckich 

oraz 24,6% słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia 

stanowią 17,52% ogółu studentów Uczelni a  38,5% ogółu studentów Wydziału Finansów. 

Wydział w ostatnich pięciu latach umocnił swoją pozycję na rynku edukacyjnym, o czym 

świadczy wzrost liczby studentów (o 34%), doktorantów (niemal trzykrotnie) oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych (o 17%).  

Realizacja przyjętej przez Wydział strategii oraz koncepcji kształcenia, jak również 

działalność naukowo - badawcza świadczą o silnej pozycji Wydziału na rynku edukacyjnym. 

Na podstawie analizy celów strategicznych Wydziału można stwierdzić, ze Wydział 

przywiązuje dużą wagę również do badań naukowych, szczególnie do zwiększenia liczby 
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programów badawczych oraz poszerzenie współpracy z partnerami krajowymi i 

zagranicznymi. Wydział dąży również do zapewnienia i utrzymania reprezentacji w 

ogólnopolskich i międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych. Realizacja tych celów 

powiązana jest z jakością kształcenia. W założeniach do celów operacyjnych w zakresie 

edukacji Wydział deklaruje, że prowadzone kierunki studiów są rozpoznawalne ze względu 

na wysoką jakość kształcenia. Ocena strategii Uczelni i Wydziału, rozmowa z kadrą 

akademicką a także  rozmowa z władzami Uczelni i Wydziału  pozwala uznać ,iż  jakość 

kształcenia jest  postrzegana jako  priorytet rozwojowy jednostki. Można zatem stwierdzić, że 

Wydział identyfikuje swoją pozycję na rynku edukacyjnym poprzez pryzmat jakości 

kształcenia.  

 

1. 4)  

 

  Strategia Wydziału w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 

pełni wpisuje się w strategię Uczelni.  

  Wśród celów operacyjnych Wydziału odnoszących się do procesu kształcenia 

wymienia się tworzenie stale monitorowanej, zgodnej z potrzebami gospodarki, oferty 

edukacyjnej, uruchomianie nowych specjalności adekwatnie do zmieniających się wymogów 

rynku pracy oraz współpracę z absolwentami w zakresie ich funkcjonowania na rynku pracy. 

Wśród celów operacyjnych w obszarze badań naukowych wyróżnia się działania na rzecz 

wdrażania dorobku naukowego do praktyki gospodarczej co niewątpliwie przekłada się na 

kształtowanie oferty kształcenia.  

Udział interesariuszy wewnętrznych w formułowaniu strategii Wydziału jest zapewniony 

poprzez istniejący tryb jej opracowywania i uchwalania. Strategia Wydziału jest 

dokumentem, który powstał w konsultacji z Kierownikami Katedr oraz był przedmiotem 

dyskusji na Radzie Wydziału, czego rezultatem było formalne przyjęcie dokumentu strategii 

w postaci uchwały. Tym samym zapewniony został udział przedstawicieli wszystkich 

istotnych grup interesariuszy wewnętrznych. Natomiast udział interesariuszy wewnętrznych w 

realizację strategii jest zapewniony poprzez istniejące procedury działalności operacyjnej 

Wydziału (m.in. zakresy zadań poszczególnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie 

Wydziałem, przyjęte procedury wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, itp.).  

Wydział nie ma natomiast formalnych procedur zapewniających udział interesariuszy 

zewnętrznych w formułowaniu strategii. Istnieją natomiast procedury i praktyki dotyczące 

uczestnictwa zewnętrznych interesariuszy w procesie opracowywania  zarówno strategii jak i 

koncepcji kształcenia oraz dostosowywanie efektów kształcenia do oczekiwań rynku pracy. 

 

  Do grona interesariuszy zewnętrznych – szczególnie przedstawicieli pracodawców - 

uczestniczących w procesie kształtowania oferty kształcenia wspólnie z szeroko rozumianym 

środowiskiem akademickim wizytowanej jednostki, należą współpracujące od wielu lat z 

wizytowanym Wydziałem instytucje finansowe, podmioty gospodarcze, pracownicy 

administracji publicznej, instytucje rynku pracy.  

  W rozmowie z Zespołem Oceniającym Władze Wydziału wskazywały na głównych 

konsultantów strategii rozwoju Wydziału Finansów UEK będących przedstawicielami rynku 

pracy. Byli to dyrektorzy: Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (gospodarka przestrzenna, 

zarządzanie nieruchomościami), Alior Bank Oddział w Krakowie (bankowość i finanse), 

Centrum Edukacyjnego Symfonii Oddział Kraków (rachunkowość, oprogramowanie dla 

biznesu) a także Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (gospodarka 

finansowa) oraz Burmistrz jednego z miast woj. podkarpackiego reprezentujący samorząd 

terytorialny.  
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  Działania wizytowanej jednostki zarówno w obszarze edukacji, jak i badań 

naukowych idą w kierunku konsekwentnej realizacji wymienionych wyżej celów 

operacyjnych.  Monitorowanie zapotrzebowania rynku pracy poprzez badanie losów 

absolwentów, ale także poprzez ankiety kierowane do pracodawców (por. dalej), pozwalają 

na dopasowanie specjalnościowej oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, studenci 

zdobywają doświadczenie zawodowe w czasie praktyk i staży w renomowanych 

przedsiębiorstwach i instytucjach rynku pracy, które są zainteresowane oferowaniem 

studentom praktyk i których kadra kierownicza prowadzi zajęcia na Wydziale.  

Warto podkreślić, że szeroka oferta studiów podyplomowych świadczy o szybkiej 

reakcji Wydziału na potrzeby rynku pracy a przede wszystkim świadczy o znajomości tych 

potrzeb. Zwraca uwagę angażowanie praktyków gospodarczych w prowadzenie zajęć, 

szczególnie widoczne na studiach podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Prawa 

(Prawo zamówień publicznych oraz Prawo gospodarcze oraz doradztwo podatkowe).  

 

Studenci współpracują z całą społecznością akademicką wydziału w zakresie 

budowania wysokiej kultury jakości kształcenia, uczestnicząc w pracach zespołu ds. jakości 

kształcenia,  posiedzeniach  Rady Wydziału. 

 

Tabela nr 1 Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce  

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 

studiów 

doktoranckich 

Liczba słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

Uczelni Jednostki Uczelni Jednostki Uczelni Jednostki 

studia stacjonarne 11686 2048 233 61   

studia niestacjonarne 9413 3265 79 19   

RAZEM: 21099 5315 312 80 2246 552 

 

Załącznik nr 3 Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego w pełni   

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1.1) Zapisy strategii rozwoju Wydziału Finansów są  zintegrowane z misją i strategią 

Uczelni, stanowiąc ich ukierunkowanie i  dostosowanie  do specyfiki , oczekiwań i  

potencjału naukowego  Wydziału. Wydział określił również politykę jakości, w której 

zawarł deklaracje działań na rzecz jakości kształcenia i prowadzonych badań. Strategia 

Uczelni, Wydziału oraz polityka jakości stanowią powiązane, spójne dokumenty.  

 

1.2) Koncepcja kształcenia przyjęta przez Wydział obejmuje wszystkie poziomy i formy 

studiów. Kształcenie odbywa się z uwzględnieniem celów jakościowych sformułowanych 

w strategii Uczelni oraz założeń polityki jakości obowiązujących na Wydziale.  
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1.3) Wydział dobrze  identyfikuje swoją rolę i pozycję  na rynku edukacyjnym  i jako 

szanse wskazuje określenie tych obszarów kształcenia w których wydział na tle całego 

kraju jak i regionu osiąga najwyższe efekty naukowe .. Wydział, jak wynika z zapisów 

strategii dąży do tego aby prowadzone kierunki studiów były rozpoznawalne poprzez 

wysoką jakość kształcenia. 

 

1.4) W formułowaniu i realizacji strategii biorą udział interesariusze wewnętrzni. Ich 

rola i zakres ich udziału wynika z przyjętych procedur i stosowanych praktyk (m.in. 

tryb uchwalania strategii, poprzez realizację zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia). W niewielkim natomiast stopniu udokumentowany jest udział 

interesariuszy zewnętrznych w formułowanie i realizację strategii. W Strategii Wydziału 

Finansów głos doradczy i opiniotwórczy interesariuszy zewnętrznych w procesie 

kształtowania oferty kształcenia został wyraźnie zaakcentowany. Dotychczasowa 

rozległa współpraca wizytowanego Wydziału i podjęte już działania wskazują, że 

realizacja założonych celów strategicznych jest w pełni możliwa.  

 

Kryterium 2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia 

2.1)  

 

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podstawę funkcjonowania  Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi Uchwała Senatu UEK nr 22/2012 z dnia 

17 września 2012 r ,  przyjmująca  zmodyfikowany  system, który  swój  początek odnajduje 

w  roku 2008 , w którym to  na mocy Zarządzenia Rektora nr R-0121-71/2008 powołane 

zostało Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz  Pełnomocnik Rektora ds. 

Jakości Kształcenia . Raport pt. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – koncepcja, struktura, doświadczenia lat 2008 – 

2012 stał się  podstawą do  modyfikacji i doskonalenia  systemu.  

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia , obejmuje zasady i procedury 

zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości procesu nauczania. 

Uchwała Senatu  określiła cele i zakres działania  systemu - USZJK,  którymi jest: 

1) systematyczne monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni; 

2) analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia na wszystkich poziomach i formach 

studiów; 

Określona  organizacja  systemu  ma za zadanie stworzenie mechanizmów stałego 

zarządzania, monitorowania i doskonalenia systemu, dostarczanie władzom Uniwersytetu 

niezbędnych informacji do zarządzania procesem kształcenia, podniesienie rangi 

dydaktycznej, a także atrakcyjności i konkurencyjności UE wobec innych uczelni. ,  

 

Cele te są realizowane poprzez procedury opisane w Uczelnianym Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie , są to 

procedury :  

- Monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia   

- Monitorowanie metod sprawdzania osiąganych efektów kształcenia.  

- dotyczące udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i 

ocenie efektów kształcenia, 

- monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy.  

- zapewniania studentom odpowiedniego wsparcia w procesie uczenia się,  
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- zasad oceniania studentów,  

- doboru kadry naukowej, 

- oceny  infrastruktury dydaktycznej i naukowej,  

- oceny polityki finansowej.  

Obowiązująca struktura podejmowania decyzji związanych z jakością kształcenia jest w pełni 

zrozumiała i ma charakter hierarchiczny, poczynając od struktury uczelnianej, wydziałowej aż 

schodząc na poziom kierunku czy poziomu studiów. Na poziomie uczelni funkcjonuje  

Komisja Rektorska ds. Jakości Kształcenia  a na poziomie  Wydziałów , powoływane przez 

dziekanów -  Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, których zadaniem , jest  analiza i 

ocena funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale, 

przygotowywanie sprawozdań dotyczących jakości kształcenia dla każdego kierunku i form 

studiów, a także opracowanie własnych procedur podnoszenia jakości kształcenia na 

Wydziale ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzonych kierunków i form 

studiów. W zakresie administracyjno-biurowym system jest obsługiwany przez Biuro ds. 

Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia  . którego zadaniem jest , gromadzenie informacji na 

temat oceny zajęć dydaktycznych i prowadzących zajęcia przez studentów, syntetyzacji 

wyników oraz przedstawiane zbiorczych sprawozdań  z tych działań. W skład Komisji 

Rektorskiej wchodzą:      Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia jako przewodniczący 

Komisji,      prorektorzy Uczelni;      po jednym przedstawicieli Wydziałowych Zespołów ds. 

Jakości Kształcenia ,     przedstawiciel samorządu studenckiego,     przedstawiciel samorządu 

doktorantów.  Na Wydziale Finansów został  powołany  9  osobowy Wydziałowy Zespół ds. 

Jakości Kształcenia w skład , którego wchodzą przedstawiciele kadry akademickiej  w tym  

poszczególnych kierunków studiów , dwóch studentów i  przedstawiciel doktorantów a więc  

reprezentacja  wewnętrznych interesariuszy Wydziału.   

Obowiązująca struktura podejmowania decyzji związanych z jakością kształcenia jest 

w pełni zrozumiała dla studentów. W trakcie spotkania zespołu oceniającego PKA z 

Wydziałowym Samorządem Studentów stwierdzono, że studenci mają możliwość 

wypowiadania się na temat jakości kształcenia zarówno w komisjach wydziałowych i 

senackich oraz w trakcie posiedzeń Senatu Akademickiego oraz Rady Wydziału. Z 

przedstawionych dokumentów wynika, że studenci aktywnie zabierają głos podczas dyskusji, 

a ich uwagi brane są pod uwagę. Dodatkowo Samorząd Studentów ma możliwość wnoszenia 

swoich inicjatyw w zakresie zarządzania jakością kształcenia.,  W trakcie spotkania zespołu 

oceniającego PKA studenci stwierdzili, że system zapewniania jakości kształcenia jest dla 

nich przejrzysty. Struktura zarządzania jakością  kształcenia uwzględnia również udział 

doktorantów. Doktoranci są członkami organów odpowiedzialnych za jakość kształcenia, 

zarówno na poziomie Uczelni jak również na Wydziale Finansów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie (Komisja Rektorska ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy 

zespół ds. Jakości Kształcenia w UEK). Przedstawiciele doktorantów uczestniczą w 

posiedzeniach ww. zespołów, jednakże nie wykazują się dużą aktywnością w tym zakresie, co 

przedstawili na spotkaniu z Zespołem Oceniającym sami doktoranci.  

 

2.2)  

 

a)  

Wydziałowy Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia  przewiduje nadzór nad 

weryfikacją efektów kształcenia. Potwierdzanie efektów kształcenia posiada umocowanie  

formalne w postaci takich procedur jak Monitorowanie metod sprawdzania osiąganych 

efektów kształcenia.  
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Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia na Wydziale Finansów  jest prowadzona w kilku 

aspektach. Jednym z nich jest  ocena zgodności deklarowanych efektów kształcenia na 

prowadzonych kierunkach ze standardami kształcenia oraz od roku akademickiego 2012/2013  

z  Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Do opracowania programów zgodnie z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji  została powołana Komisja dla każdego prowadzonego  kierunku 

studiów. Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić ,że Rada Wydziału  

pozytywnie zaopiniowała przygotowane  zgodne z zasadami KRK efekty kształcenia  a Senat  

Uniwersytetu Ekonomicznego propozycje Wydziału zatwierdził. Należy sądzić, że  

weryfikacja ta  będzie miała charakter systematyczny  a dyskusje nad  doskonaleniem  

weryfikacji efektów będą uwzględniały  opinie  studentów  i pracodawców co deklarowano 

podczas rozmowy Zespołu Oceniającego z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia.  

Drugą płaszczyzną  potwierdzania efektów  jest weryfikacja osiągnieć  studenta na poziomie 

przedmiotów i zajęć. Te formę potwierdzania efektów reguluje Regulamin Studiów 

.Natomiast  szczegółowe zasady oceny osiągnięć studentów , są ustalane przez  kadrę 

akademicką,  której przypisuje się  w tym zakresie pełną autonomię. Przegląd  wzorów 

sylabusów  pozwala uznać, że proponowane sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

odpowiadają celom kształcenia  i specyfice przedmiotu. Zespół oceniający uważa, iż  

powinna być prowadzona systematyczna analiza  struktury ocen sesji egzaminacyjnych , która  

by wzmacniała informacje dotyczące  weryfikacji  osiąganych efektów kształcenia  na 

wszystkich formach kształcenia, sygnalizowała trudności czy też nieprawidłowości w  

osiąganiu tych efektów.  

Kolejną płaszczyzną  potwierdzania efektów kształcenia, (mieszczącą się w procedurze)w 

zakresie umiejętności i kompetencji, jest praktyka zawodowa. Na Wydziale jest opracowany 

Regulamin i Program praktyk zawodowych oraz zasady ich zaliczania. Ujęto  w nich: ogólne 

cele praktyk zawodowych w tym  zapoznanie studentów z kulturą i strukturą organizacyjną 

przedsiębiorstw. Odbycie praktyki jest opiniowane przez opiekuna z ramienia  Uczelni oraz 

przedsiębiorstwa.  

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia reguluje proces dyplomowania, który 

jest potwierdzeniem końcowych efektów kształcenia. Opracowane zasady dyplomowania 

obejmują: standardy prac dyplomowych ,zasady zatwierdzania tematów prac dyplomowych, 

system antyplagiatowy jako obowiązujący, organizację przebiegu egzaminu dyplomowego. 

Działa system antyplagiatowy. Każda praca dyplomowa poddawana jest ocenie na 

oryginalność opracowania i  wynik  tej weryfikacji stanowi załącznik do pracy. 

 

b)  

Udział interesariuszy zewnętrznych w  określaniu  i ocenie efektów kształcenia został 

ujęty w procedurach tworzących systemowe ramy procesu zapewnienia jakości 

kształcenia. Tymi procedurami są:  

 procedury dotyczące udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w 

określaniu i ocenie efektów kształcenia, 

 procedury dotyczące monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy.  

Wprowadzenie tych procedur systematyzuje dotychczasową współpracę z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, co pozwala na intensyfikację tej współpracy oraz zwiększenie jej 

efektywności. Tym celom  służy  też między innymi powołanie Konwentu Pracodawców.  

Systematyzacji tej współpracy służyć będzie także dalsze badanie losów absolwentów 

(por. niżej) i ankietowanie pracodawców, pozwalające na stałe monitorowanie potrzeb rynku 

pracy i ocenę jakości kształcenia w wizytowanej jednostce. Należy wyrazić uznanie dla 

działań Wydziału w zakresie badania opinii pracodawców. W szczególności dla 

przeprowadzonego przez Katedrę Gospodarki Regionalnej badania opinii interesariuszy 

zewnętrznych odnośnie kierunku Gospodarka przestrzenna. W badaniu wzięli udział 
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przedstawiciele 18 podmiotów głównie reprezentujących instytucje rządowe (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego) oraz samorządowe (urzędy marszałkowie i urzędy miast). Badanie 

dotyczyło przede wszystkim stopnia przydatności nabywanych kompetencji przez studentów 

kierunku Gospodarka przestrzenna. Wyniki są interesujące, najwyżej punktowana była 

znajomość nowoczesnych tendencji i kierunków gospodarowania przestrzenią. Ankieta 

zawierała pytania także dotyczące kompetencji studentów ocenianych przez pryzmat praktyk 

oraz dawała możliwość zamieszczania uwag szczegółowych dotyczących kwalifikacji 

absolwenta. Wyniki ankiety zostały solidnie opracowane i z pewnością będą podstawą dla 

szerszych analiz kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna.  

Projekt ankiety dotyczący oceny efektów kształcenia przez pracodawców został także 

przygotowany dla kierunku Finanse i rachunkowość i przekazany Konwentowi 

Pracodawców.  

 Według opinii środowiska akademickiego Wydziału Finansów  wyrażonymi w rozmowie 

z Zespołem Oceniającym , firmami, które w istotny sposób wpłynęły na przygotowane efekty 

kształcenia były: Grupa Nowy Styl, PRK SA, Grupa ZUE, Grupa Ket, Dekret Centrum 

Rachunkowe Sp. z o. o. , BZ WBK, Comarch SA, Sage Sp. z o. o. , Deloitte, WL Finanse, 

Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, Północ Nieruchomości.  

 

c)  

Wewnętrzny system zapewnienia jakości  w zasadach  ewaluacji jakości kształcenia 

przewiduje systematyczne  działania pozyskiwania  informacji o drodze zawodowej swoich 

absolwentów. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za pośrednictwem Biura Karier 

prowadzi badania losów absolwentów od 2011 roku. Absolwenci wypełniają dwie ankiety 

dotyczące badania losów absolwentów. Pierwsze badanie odbywa się bezpośrednio po 

zakończeniu studiów. W ankiecie tej absolwenci są w głównej mierze pytami o oczekiwania 

względem przyszłej pracy, o ocenę jakości kształcenia, aktywność w trakcie studiów oraz o 

wsparcie jakie uzyskali studenci w ich trakcie. Druga ankieta (w okresie ok. 1,5 – 2 lat) 

dotyczy realizowanych przez absolwentów obowiązków zawodowych, zajmowanego 

stanowiska, zgodności rozwoju kariery zawodowej z oczekiwaniami z punktu widzenia 

osoby, która posiada już doświadczenia zawodowe.  

Wyniki z drugiej ankiety zostaną opublikowane w raporcie zbiorczym, który ukarze 

się pod koniec sierpnia 2013 roku. Zespół Oceniający zapoznał się z raportami cząstkowymi z 

pierwszego badania za lata 2010, 2011 i 2012. Z wyników badań przygotowanych przez 

Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim przedstawionych w kwietniu 2013 roku wynika, że 

absolwenci pozytywnie oceniają jakość i efektywność kształcenia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie, większość (60,9%) podjęłaby tę samą decyzję o wyborze 

kierunku kształcenia - absolwenci wysoko oceniają swoje kompetencje, które są wymagane 

na oferowanych przez pracodawców stanowiskach, znaczący procent z nich (82,9%) posiada 

zatrudnienie już w momencie kończenia studiów.  

Z przeprowadzonego badania , w ramach funkcjonowania WSZJ wynika, że 

konieczne jest udzielenie studentom Uczelni większego wsparcia w zakresie planowania i 

rozwoju zawodowego. W związku z tym, że realizowane w ramach projektu „Diagnoza i 

rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy” zadania dotyczą opracowania 

poradnika rozwoju zawodowego, organizowania praktyk czy szkoleń mogą, one stanowić 

odpowiedź na tę potrzebę.  

Zespół Oceniający nie miał możliwości przeanalizowania wyników badań 

odnoszących się wyłącznie do wizytowanej jednostki. Z wypowiedzi osób opracowujących 

wyniki badań można wnioskować, że nie odbiegają one od sformułowanych wyżej wniosków 

ogólnych, które przekazane zostały Władzom Uczelni.  
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d)  

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 

września 2012 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie określa kompetencje stałej Komisji Rektorskiej ds. 

Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych zespołów ds. Jakości Kształcenia w UEK w zakresie 

monitorowania programów kształcenia. Do zadań procedury Monitorowanie i doskonalenie 

programów kształcenia należy: podjęcia adekwatnych działań, które powinny pomóc w 

identyfikowaniu ewentualnych błędów w budowie programów kształcenia i zapewnieniu ich 

ciągłego doskonalenia. Na co składa się: badanie zgodności zakładanych efektów kształcenia 

z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ich spójności z treściami kształcenia i metodami 

dydaktycznymi, dostosowania adekwatnych treści kształcenia oraz takich metod i technik 

dydaktycznych. Trzeba podkreślić ,że w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia ,  Senat Uczelni  zatwierdził  wytyczne dla Rad Wydziału  w zakresie  

opracowania planów studiów i programów kształcenia  Uchwałą  nr 45/ 2011 ,z dnia  5 

grudnia 2011 roku . Za systematyczne monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia 

odpowiedzialność ponosi Dziekan. Jak już wspomniano prace  przeglądowe w związku z  

wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji  pozwoliły na : opracowanie kierunkowych 

efektów kształcenia dla prowadzonych  kierunków studiów,  uszczegółowienie  sylabusów 

poprzez określenie przedmiotowych efektów kształcenia ,  opracowanie zmodyfikowanych  

programów kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia  prowadzonych kierunków studiów. 

Przeglądy te zgodnie z procedurą wewnętrznego systemu zapewnienia jakości  mają być 

prowadzone cyklicznie  .Przeglądu programowego dokonano również na studiach 

doktoranckich .  

 

Na Wydziale Finansów UEK została powołana Rada Programowa Studiów 

Doktoranckich na mocy decyzji Dziekana Wydziału Finansów UEK z dnia 1 października 

2012 r. W jej skład wszedł doktorant, który uczestniczył w posiedzeniach, co zostało 

odnotowane w odpowiednich protokołach i listach obecności. Rada Programowa WF UEK na 

swoich posiedzeniach dyskutowała  na temat programu studiów doktoranckich i z uwagi na 

wewnętrzne  ustalenia ujednolicające  rozwiązania na poszczególnych Wydziałach nie 

zakończono prac nad efektami kształcenia. , 

Na wizytowanym Wydziale Samorząd Studentów ma możliwość współtworzenia 

programów kształcenia oraz , ich  opiniowania. Przedstawiane przez Władze Wydziału 

koncepcje są przedkładane przedstawicielom studentów z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 

mieli czas na przeanalizowanie i przedyskutowanie ich w szerszym gronie osób 

zainteresowanych. Problematyczną kwestią pozostają okresowe przeglądy, ponieważ w 

trakcie spotkania z Zespołem oceniającym PKA studenci stwierdzili, że jedyną okazją, kiedy 

mogą się wypowiedzieć na ten temat są posiedzenia Rady Wydziału.  

Najczęściej stosowanym przez Wydziałowy Samorząd Studentów sposobem 

weryfikacji programów kształcenia są rozmowy z rówieśnikami oraz dyskusje na 

posiedzeniach Samorządu Studentów. Wówczas podczas dyskusji osoby mają możliwość 

zgłaszania uwag i sugestii. Samorząd Studentów przedstawione koncepcje najczęściej 

przestawia w trakcie posiedzeń organów kolegialnych Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie.  

Jednakże, w trakcie spotkania z Zespołem oceniającym PKA studenci stwierdzili, że 

posiadają ograniczone możliwości w zakresie zgłaszania uwag dotyczących programów 

kształcenia. Zdaniem studentów w ankietach ewaluacyjnych jedynym miejscem, które może 

być przeznaczone między innymi w tym celu to pole "inne uwagi".  
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e)  

 

W Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEK badanie zasad 

oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym egzaminów, 

prac zaliczeniowych, prac projektowych wpisano jako jeden z elementów służących 

monitorowaniu metod sprawdzania osiąganych efektów kształcenia.  

Ogólne Zasady uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów określone zostały w 

rozdziale 4. Regulaminu Studiów Wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

(Załącznik do Uchwały Senatu UEK nr 11/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku), w 

Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

(Załącznik do Uchwały Senatu UEK nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.) i w Regulaminie 

Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Załącznik do 

Uchwały Senatu UEK Nr 16/2011 z dnia 16 maja 2011 r.). Każdy przedmiot ma opracowany 

szczegółowo sylabus, w którym określone są kryteria ocen. Czytelność zasad oceniania, w 

przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jest monitorowana w ramach prowadzonej 

studenckiej oceny zajęć dydaktycznych. W trakcie rozmowy zespołu oceniającego PKA ze 

studentami stwierdzono, że najczęstszym sposobem weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia są kolokwia, egzaminy oraz referaty. Studenci najczęściej wyrażają swoją opinię 

na ten temat w trakcie oceny ewaluacyjnej nauczycieli akademickich, która przeprowadzana 

jest raz na semestr. Z wyników tej ankietyzacji wynika, że studenci oceniani są sprawiedliwie. 

Niepokojący jest fakt, że studenci  obecni na spotkaniu  stwierdzili , iż nie znają wyników 

tych ankiet i wniosków z przeprowadzonych badań.  

 

Proces oceny doktorantów odbywa się na podstawie wytycznych przewidzianych 

w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

(załącznik do Uchwały Senatu nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012 roku). Regulamin studiów 

doktoranckich mówi w §8, że warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów przewidzianych w danym semestrze w planie studiów. W przypadku 

przedmiotów kończących się egzaminem, prowadzący zajęcia obowiązany jest na początku 

semestru podać do wiadomości doktorantów warunki i wymagania dotyczące egzaminu. 

Jeżeli zajęcia z danego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli 

akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika studiów. Zaliczenia 

semestru dokonuje kierownik studiów. Ostateczne zaliczenie semestru musi nastąpić w 

terminie: w przypadku semestru zimowego – do 28 lutego, w przypadku semestru letniego – 

do 30 września. Na studiach III stopnia obowiązuje ustalona skala ocen. Zajęcia realizowane 

w formie seminarium, praktyka zawodowa oraz zajęcia z informacji bibliotecznej, zaliczane 

są bez oceny (zal.). Doktorant zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w zajęciach 

objętych planem studiów, terminowego składania egzaminów, zgodnie z planem studiów, 

wyboru problematyki będącej podstawą ustalenia tematu rozprawy doktorskiej, prowadzenia 

systematycznych badań naukowych w zakresie objętym tematem rozprawy doktorskiej oraz 

składania sprawozdań z ich przebiegu, a także do udziału w badaniach statutowych katedry, 

której pracownikiem jest opiekun naukowy/ promotor. Nie wywiązywanie się z obowiązków 

określonych w ust. 1 może skutkować skreśleniem z listy doktorantów. Decyzję w tym 

zakresie podejmuje kierownik studiów. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje – w 

terminie 14 dni od jej otrzymania – odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.  

W praktyce ocena doktorantów odbywa się jedynie na podstawie kart ocen z 

poszczególnych semestrów oraz ustnych opinii promotorów. Zarówno Regulamin Studiów 

Doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uchwała Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr 5/2013z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wytycznych w 

zakresie tworzenia i prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w 
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Krakowie, a także Program studiów doktoranckich Wydziału Finansów UEK (załącznik do 

Uchwały Rady Wydziału Finansów z dnia 18 marca 2013 r. nie uwzględniają  na przykład  

sprawozdania,  dokumentujący  rzeczywisty dorobek doktoranta i postępy w realizacji 

rozprawy doktorskiej. Zaleca się wprowadzenie , szerszej dokumentacji  oceny doktorantów.  

Pozytywnie natomiast należy ocenić proces rekrutacji na studia doktoranckie i ocenę 

kandydatów ubiegający się o studiowanie na III stopniu studiów Wydziału Finansów UEK. 

Uchwała rekrutacyjna szczegółowo określa zasady oceny, przyporządkowując do 

poszczególnych elementów odpowiednie liczby punktów.  

 

f)  

 

Ocenę jakości kadry prowadzona jest zgodnie z procedurami  wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia. Proces ten rozpoczyna procedura dotyczące zatrudniania 

nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach, co określa Statut Uczelni (dział 

V). Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na danym stanowisku następuje 

po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego, który ogłaszany jest przez Rektora. 

Komisję konkursową dla nauczycieli akademickich przyjmowanych do pracy na Wydziale 

Finansów powołuje Dziekan Wydziału. Wnioski o przyznanie nowych etatów opiniuje stała 

Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych, będąca organem opiniodawczym Senatu. Na 

poziomie wydziału organem opiniodawczym Rady Wydziału w zakresie doboru kadry jest 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej.  

O składzie osobowym minimum kadrowego danego kierunku studiów decyduje 

Dziekan Wydziału. O obsadzie zajęć decydują Kierownicy Katedr . Dobór kadry 

dydaktycznej do nauczania na poszczególnych kierunkach studiów uwzględnia wymagania 

określone w przepisach ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Za okresowe badanie 

kwalifikacji nauczycieli akademickich i  weryfikację adekwatności doboru nauczycieli 

akademickich do prowadzonych przedmiotów odpowiedzialny jest Wydziałowy Zespół ds. 

Jakości Kształcenia .Za okresowe badanie kwalifikacji nauczycieli akademickich i 

sprawdzanie adekwatności doboru nauczycieli akademickich do prowadzonych przedmiotów 

odpowiedzialny jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia .Warto, w opinii Zespołu 

Oceniającego , wprowadzić do procedury oceny kadry, szczegółowe  kryteria  zarówno  dla  

warunków zaliczania do  minimum kadrowego jak  i obsady zajęć.  

W opinii uczestników studiów III stopnia oraz władz Wydziału doktoranci mają 

możliwość oceny pracowników naukowych i dydaktycznych poprzez informatyczny system 

ankietowania. W ankiecie  dla studiów III stopnia jest  część  5  poświęcona ocenie jakości 

zajęć w tym  kadry akademickiej prowadzącej zajęcia na studiach III stopnia  Jednakże 

podczas spotkania z Zespołem Oceniającym doktoranci przekazali informację, że raczej nie 

korzystają z tej możliwości. Podczas wizytacji nie przedstawiono raportów potwierdzających 

przeprowadzanie ww. ocen. Zespół oceniający uważa iż  proces ankietyzacji powinien w 

ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  obejmować w sposób 

systematyczny studia III stopnia  zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

(art. 132 ust. 3).  

Doktoranci prowadzący zajęcia dla studentów podlegają hospitacjom na Wydziale 

oraz dostają informację zwrotną od kierownika przedmiotu o wynikach oceny. Na bieżąco 

współpracują również z promotorem lub opiekunem przedmiotu w kwestii zakresu 

prowadzonego przedmiotu, zasad oceny studentów etc. Uczestnicy studiów doktoranckich są 

poddawani ocenie studentów poprzez proces ankietyzacji.  

Pracownicy naukowi zgodnie z Uchwałą Senatu UEK nr 22/2012 z dnia 17 września 

2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie są objęci procesem ankietyzacji oraz hospitacji zajęć. W trakcie 
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spotkania studenci wypowiadali się bardzo pozytywnie na temat kadry dydaktycznej. 

Podkreślali, że relacje panujące pomiędzy nimi, a nauczycielami są bardzo partnerskie. Z 

przedstawionych dokumentów wynika, że studenci w niewielkim stopniu uczestniczą w 

ankietyzacji zajęć, która odbywa się  systematycznie od wielu lat ,w sposób elektroniczny raz 

w semestrze po zakończeniu zajęć. Po zakończeniu całego procesu sporządzany jest raport, 

który trafia do Władz Wydziału. Podczas spotkania zespołu oceniającego PKA ze studentami 

stwierdzono, że mała aktywność w tym obszarze wynika z braku zainteresowania studentów 

tym aspektem. Problematyczną kwestią jest fakt, że  w opinii obecnych na spotkaniu  

studentów, z prowadzonej ankietyzacji nie formułowane są zalecenia, ani przesłanki, które 

mogłyby usprawnić proces dydaktyczny. W trakcie spotkania studentów z Zespołem 

oceniającym PKA stwierdzono, że studenci rzadko spotykają się z hospitacjami zajęć. Z  kolei 

władze wydziału  uznają , że wyniki ankiet  przekazywane są Kierownikom Katedr, którzy 

przeprowadzają rozmowy z  nauczycielami akademickimi w przypadku słabych ocen. 

Uczestnicy studiów podyplomowych dokonują oceny zajęć w oparciu o ankietę 

przeprowadzaną na koniec każdego semestru. Ankieta ta zawiera pytania odnoszące się do 

poszczególnych przedmiotów oraz jakości kształcenia na studiach. Wyniki ankiety 

przekazywane są do informacji władz dziekańskich,  Rady Programowej danych studiów, 

kierownika studiów oraz ocenianym wykładowców.  

Ponadto pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni podlegają okresowej ocenie 

nauczyciela akademickiego. Za okresowe badanie kwalifikacji nauczycieli akademickich 

odpowiedzialny jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.  Zgodnie z § 60 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają 

ocenie: okresowej – raz na dwa lata, a w przypadku osoby posiadającej tytuł naukowy 

profesora, zatrudnionej na podstawie mianowania – raz na cztery lata, każdorazowo na 

wniosek bezpośredniego przełożonego, przed upływem okresu zatrudnienia na czas 

określony, przed każdym wnioskowanym awansem, jeżeli od ostatniej oceny okresowej 

upłynął okres dłuższy niż 2 lata, przed uruchomieniem postępowania w sprawie nadania 

tytułu naukowego, każdorazowo na wniosek rektora, dziekana lub bezpośredniego 

przełożonego – w przypadkach naruszenia przez pracownika dyscypliny pracy, w 

szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków ustawowych i statutowych, a 

także przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności 

przemysłowej. 

System oceny okresowej nauczyciela akademickiego w UEK obejmuje cztery obszary 

oceny: dydaktykę, działalność naukowo-badawczą, kształcenie kadr i działalność 

organizacyjną. Elementy te stanowią  komponenty „arkusza oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego”. Arkusz jest załącznikiem i integralnym elementem Statutu Uczelni. Ocena ta 

przynosi  efekty  gdyż  jest  uwzględniana zarówno  w systemie nagród jak  i awansów 

naukowych. 

 

g)  

 

Ocena zewnętrzna poziomu naukowego jednostki oparta jest na wynikach Ankiety 

Jednostki Naukowej. Wydział przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat 

kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej 

zgodnie z procedurą ustaloną w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym (Dz.U. z dnia 1 sierpnia 2012 r., poz. 877), na potrzeby dokonania 

kategoryzacji przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocena  poziomu naukowego 

jednostki  odbywa się również  na poziomie  jednostek wewnętrznych –Katedr poprzez 

indywidualną ocenę dorobku naukowego poszczególnych pracowników . W zakresie tej 
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oceny  odbywa się również ocena  zgodności tematyki prowadzonych badań naukowych z 

obszarem/obszarami, do  których zostały przyporządkowane prowadzone studia , która  jest w 

pierwszej kolejności  prowadzona przez osoby odpowiedzialne za określone kierunki studiów 

W Uczelni organizacyjno-administracyjną obsługę działalności naukowo-badawczej prowadzi 

Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń. Do jego głównych zadań należy koordynacja 

całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją działalności naukowo-

badawczej Uczelni.  

 

h)  

 

Zgodnie z Uchwałą Senatu UEK nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie wśród elementów, które powinny być badane znajduje się również infrastruktura 

dydaktyczna. Weryfikacja zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i 

naukowej leży w obowiązkach jednostek administracji, których funkcjonowanie (zgodnie z 

zapisami Statutu Uczelni oraz Regulaminu Organizacyjnego) nadzoruje Kanclerz, m.in.:  

 Centrum Informatyki, które organizuje i nadzoruje eksploatację sprzętu komputerowego 

oraz uczelnianej sieci informatycznej, a także realizuje zadania z zakresu zabezpieczania 

uczelnianych zasobów informatycznych, 

 Działu Zaopatrzenia, który zabezpiecza potrzeby jednostek Uczelni w zakresie 

wyposażenia technicznego i materiałowego,  

 Działu Inwestycji i Remontów, który realizuje zadania związane z przygotowaniem i 

koordynowaniem inwestycji oraz prac remontowych i konserwatorskich w Uczelni, 

których wykonanie zlecane jest podmiotom zewnętrznym, a także analizuje koszty 

wszystkich prac remontowych wykonywanych w Uczelni w celu ich racjonalizacji, 

 Działu Technicznego, który prowadzi obsługę techniczno-konserwatorską budynków i 

pomieszczeń Uczelni oraz prace remontowo-konserwatorskie w obiektach Uczelni. 

Ponadto w pionie prorektora ds. organizacji i rozwoju znajduje się Dział Aparatury, który 

(zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym) realizuje zadania związane z zabezpieczeniem 

potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie aparatury naukowo-badawczej i 

dydaktycznej oraz sprzętu,  ich funkcjonowania oraz napraw i konserwacji. 

W trakcie spotkania studentów z Zespołem oceniającym PKA zwrócono uwagę, że 

szczególną dbałość Uniwersytet przywiązuje do wielkości i stanu sal dydaktycznych oraz ich 

wyposażenie w środki audiowizualne.  

Wizytowany Wydział  Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego  w założeniach  

wewnętrznego systemu  uwzględnia wsparcie dla rozwoju studentów. W zakresie pomocy 

dydaktycznej i wychowawczej  powołuje  się opiekuna roku , który wybierany jest spośród 

wykładowców. Jego głównym zadaniem jest pomoc studentom szczególnie na pierwszym 

roku, kiedy studenci rozpoczynają proces kształcenia w zakresie adaptacji do  nowych 

warunków w zakresie uczelni a się jak i  spraw  bytowych. Ponadto każdy z prowadzących 

zajęcia  prowadzi konsultacje z wyznaczonych przedmiotów. Dziekan  organizuje spotkania 

ze studentami. W trakcie  tych spotkań  prowadzone są dyskusje,czy studenci są zadowoleni z 

całego systemu zapieniania jakości i co należałoby poprawić.  

W trakcie spotkania z Zespołem  oceniającym PKA studenci zwrócili uwagę na fakt, 

że obsługa administracyjna jest zawsze do ich dyspozycji, ale często zdarzają się kolejki. 

Obciążenie to w opinii studentów spowodowane  jest zbyt dużą ilością interesariuszy 

przypadającą na jednego pracownika administracji.  

Regulamin pomocy materialnej dla studentów jest zgodny z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. Komisja Stypendialna została powołana prawidłowo, a jej większą cześć 

stanowią studenci. Decyzje wydawane są z poszanowaniem Kodeksu postępowania 
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administracyjnego. Zdaniem studentów pomoc materialna trafia do najbardziej 

potrzebujących, natomiast stypendium rektora dla najlepszych studentów odgrywa czynnik 

motywujący.  

W trakcie spotkania zespołu  oceniającego PKA ze studentami ustalono, że studenci 

mają możliwość oceny zasobów materialnych oraz infrastruktury w ankiecie ewaluacyjnej, 

ale jedynie w części zatytułowanej "uwagi". Zdaniem studentów warto byłoby stworzyć 

osobną ankietę, która byłaby ukierunkowana na ocenę infrastruktury dydaktycznej 

Uniwersytetu.  

 

i)  

Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania systemu informacyjnego mającego 

wpływ na wewnętrzny system zapewnienia jakości ma dostępność do wszelkich rozwiązań 

prawnych, czyli do: Regulaminów, Uchwał, Zarządzeń oraz do programów studiów czy 

planów zajęć. W uczelni  funkcjonuje serwis internetowy, w którym dostępne są Regulaminy 

studiów I i II stopnia, Regulamin studiów doktoranckich, Regulaminy studiów 

podyplomowych, Regulamin Studium Pedagogicznego, Regulamin studenckich praktyk 

zawodowych, Regulamin pomocy materialnej dla studentów, Regulamin pomocy materialnej 

dla doktorantów, Regulamin uczelnianego funduszu stypendialnego, Regulamin odpłatności 

związanych z procesem kształcenia w UEK, Regulamin Kampusu UEK, Regulamin 

Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych, Regulamin domu studenckiego UEK, Regulamin 

Samorządu Studenckiego, Regulamin Samorządu Doktorantów, Regulamin korzystania z 

urządzeń sportowych. Natomiast brak jest dostępu do Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora, co 

nie sprzyja przekazywaniu informacji o wszelkich zmianach rozwiązań prawnych i 

organizacyjnych. System informacyjny o pracownikach uniwersytetu pod nazwą e-wizytówka 

oraz e-konsultacje daje możliwości lepszego informowania i komunikowania się studenta z 

wykładowcą. Podobną role pełni system ‘plan zajęć’, który prezentuje harmonogramy zajęć 

dla poszczególnych grup studenckich, wykładowców czy obciążenia sal zajęciami 

dydaktycznymi.  

Wydział gromadzi  dokumentację związaną z efektami kształcenia w postaci  prac  

zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Ponadto  wydawane są  informatory dla studentów i 

kandydatów ,a także  na przykład  wydawnictwa  -poradniki  dotyczące standardów prac 

dyplomowych. Opracowany został na szczeblu uczelni  raport  z funkcjonowania 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia –Doświadczenia lat  2008 -2012   

 

j)  

 

Zgodnie z Uchwałą Senatu UEK nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie (Załącznik nr 1) dla zapewniania odpowiednich warunków kształcenia, studenci 

mają dostęp do wszystkich istotnych informacji związanych z tokiem studiów. Harmonogram 

zajęć dydaktycznych jest dostępny na stronie internetowej uczelni i jest na bieżąco 

aktualizowany. Informacje na temat kierunków studiów, programów kształcenia i planów 

studiów, a także sylabusy przedmiotów opublikowane są na stronie internetowej Wydziału. 

Tam również ,co roku publikowane jest Vademecum studenta UEK, zawierające 

kompleksowe zestawienie ważnych dla studenta informacji, w tym szczegółów dotyczących 

programów studiów, organizacji i procedur toku studiów.  

Również harmonogram zajęć jest dostępny w Internecie. Szczegółowe informacje 

dotyczące poszczególnych kierunków studiów lub przedmiotów są także publikowane na 

stronach internetowych katedr oraz przekazywane za pośrednictwem platformy Moodle. 

 



 18 

Doktoranci mają publiczny dostęp do aktualnych informacji o programach studiów, 

zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów. Na stronie 

internetowej Uczelni, jak również Wydziału znajdują się potrzebne dokumenty (Regulamin 

Studiów Doktoranckich, Program Studiów etc. ).  

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie z Uchwałą Senatu UEK 

nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia  zakłada również , iż dla zapewniania odpowiednich warunków kształcenia, 

studenci mają zapewniony dostęp do programów studiów, opisów zakładanych efektów 

kształcenia oraz informacji o organizacji i procedurach toku studiów.  

Narzędziem służącym do badania publicznego dostępu do aktualnych informacji jest 

ankieta ewaluacyjna nauczycieli dydaktycznych, gdzie studenci mogą napisać na przykład , 

czy dany prowadzący zajęcia przekazują im obowiązujące ich sylabusy. Najobszerniej 

opisane zagadnienia na temat organizacji i procedur toku studiów są na stronie internetowej 

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego.  

 

2.3)  

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości opiera się o liczne przepisy mające postać 

uchwał Senatu, zarządzeń Rektora bądź też uchwał Rady Wydziału. Wydaje się, że przepisy 

te pokrywają całość zagadnień WSZJ. Niemniej jednak wewnętrzny system zapewniania 

jakości powinien być doskonalony i zmieniany tak, aby powstała Księga procedur jakości 

kształcenia.  

Wyższą skuteczność przyjętych rozwiązań , może  gwarantować  wskazanie w 

zarządzeniach konkretnych stanowisk – funkcji sprawowanych na Uczelni a 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.  

Wyższą skuteczność  wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

zdaniem zespołu oceniającego  można uzyskać , gdy zostanie określony roczny harmonogram 

zadań, terminarz ankietyzacji, przeglądu programów, składania sprawozdań z działalności 

poszczególnych Komisji i zespołów. 

Wydział  podjął działania doskonalące  w celu  usunięcia  uchybień wskazanych przez 

zespoły  oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w trakcie  programowych  ocen  jakości 

kształcenia. Uwagi dotyczą  dopracowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  oraz  doskonalenia procesu dyplomowania. Wewnętrzny system  zapewnienia 

jakości kształcenia został wyraźnie zmodyfikowany  i udoskonalony.  Nadano  mu cechy 

kompleksowości, opracowano  procedury  dla  podstawowych  obszarów oceny jakości 

kształcenia. W zakresie procesu dyplomowania wprowadzono  obowiązujący system 

antyplagiatowy. Określono  właściwe  zasady recenzowania  prac dyplomowych.   

 

Załącznik nr 4 Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

2.1) Obowiązująca struktura podejmowania decyzji związanych z jakością kształcenia 

na Wydziale Finansów jest w pełni zrozumiała i ma charakter hierarchiczny, poczynając 

od struktury uczelnianej, wydziałowej aż schodząc na poziom kierunku czy poziomu 

studiów. Strukturę organizacyjną wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia tworzą: Komisja Rektorska ds. Jakości Kształcenia, a na poziomie  

Wydziału, Wydziałowy Zespół  s. Jakości Kształcenia. Ponadto funkcjonuje 
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pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia. W zakresie administracyjno-biurowym 

system jest obsługiwany przez Biuro ds. Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. W 

procesie zarządzania jakością kształcenia biorą udział interesariusze wewnętrzni 

Wydziału to jest: kadra akademicka, studenci  i doktoranci. Struktura ta jest w pełni 

zrozumiała dla studentów, którzy są włączeni w proces zarządzania jakością 

.Interesariusze zewnętrzni pośrednio , poprzez  aktywną współpracę przy  budowaniu 

efektów kształcenia ,  uczestniczą w procesie podejmowania decyzji w zakresie jakości.   

 

2.2) Zbiór wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia ma charakter 

kompleksowy, i tworzy podstawy do weryfikacji oraz oceny skuteczności czynników 

wpływających na jakość kształcenia. Należy uszczegółowić niektóre procedury 

uwzględniając w większym stopniu studia III stopnia. Stosowane procedury pozwalają 

na weryfikacje efektów kształcenia, ocenę kadry, monitorowanie losów absolwentów,  

oceną wsparcia dla studentów, ocenę poziomu  naukowego Wydziału, ocenę systemu 

informacyjnego. 

2.3) Wewnętrzny system zapewniania jakości opiera się na przepisach wewnętrznych to 

jest: uchwałach Senatu, zarządzeniach Rektora bądź też uchwałach Rady Wydziału. 

Przepisy te pokrywają całość zagadnień WSZJ. Niemniej jednak wewnętrzny system 

zapewniania jakości powinien być doskonalony i zmieniany tak, aby powstała Księga 

procedur jakości kształcenia. Wyższą skuteczność przyjętych rozwiązań, można uzyskać 

poprzez wskazanie w zarządzeniach osób lub zespołów odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych zadań. Wyższą skuteczność można uzyskać również, gdy zostanie 

określony roczny harmonogram zadań, w tym: przeglądu programów, składania 

sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji i zespołów.  

 

 

Kryterium 3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na 

oferowanych studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność 

systemu weryfikującego i potwierdzającego ich osiągnięcie.  

 

1)  

Na Wydziale Finansów na studiach doktoranckich w r.a. 2012/2013 studiuje 80 doktorantów. 

Wydział prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia i finanse. Studia doktoranckie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych. Studia doktoranckie trwają 3 lata i obejmują 518 godzin (oraz dodatkowo 

60 h praktyk) na studiach stacjonarnych oraz 352 godziny (plus 40 h praktyki) na studiach 

niestacjonarnych. Program kształcenia przewiduje 3 wspólne semestry dla całej uczelni (1, 2, 

6) uwzględniające pulę przedmiotów przygotowujących doktorantów do pracy o charakterze 

badawczym lub badawczo-rozwojowym takich jak: Ekonomia zaawansowana, Historia myśli 

ekonomicznej, Zarządzanie organizacjami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Czyste 

technologie energetyczne etc. W semestrach 3, 4 oraz 5 doktoranci uczestniczą w zajęciach 

związanych z ich dyscypliną naukową są to m. in. : Teoria wzrostu gospodarczego, 

Finansowanie zamówień publicznych, Rachunkowość zaawansowana, Podstawy Inżynierii 

Finansowej etc. Program studiów nie przewiduje możliwości obieralności zajęć.  

Treści przedmiotów w toku studiów doktoranckich obejmują zaawansowaną wiedzę w 

dziedzinie nauk ekonomicznych. Opis takich przedmiotów jak „Ekonomia zaawansowana”, 

„Rachunkowość zaawansowana”, „Procesy stochastyczne w badaniu rynków finansowych”, 

„Finansowe modele jednostek samorządu terytorialnego” świadczy o przekazywaniu 

doktorantom zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Program kształcenia 

przewiduje tylko jeden semestr zajęć z języka obcego, w formie konwersatorium. Doktoranci 
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podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA  nie wnosili uwag do wymiaru  godzin z 

języka  obcego. W programie studiów przewidziano również na pierwszym semestrze 

Proseminarium, podczas którego dokonywana jest prezentacja potencjalnych promotorów 

oraz dokonań naukowych katedr z całej Uczelni oraz na pozostałych semestrach Seminaria, w 

formie  indywidualnych kontaktów z opiekunem naukowym lub promotorem . 

 

W programie kształcenia przewidziane są treści związane z metodyką prowadzenia badań i 

metodologią nauki. W strukturze planu studiów przewidziany jest blok przedmiotów 

metodycznych (łącznie 6 przedmiotów w wymiarze 80 h na studiach stacjonarnych i 50 h na 

niestacjonarnych), do których przypisanych jest 8 punktów ECTS. Wśród przedmiotów tego 

modułu są m.in. „Metodologia badań ekonomicznych” – 12/8 h, „Warsztaty metodyczne” – 

12/6 h, „Metodologia nauki finansów” – 12/8 h. Dobór przedmiotów oraz zakres ich treści 

prowadzą do osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki i 

metodologii.  

Dla studiów doktoranckich w opisie efektów kształcenia uwzględnionych jest 10 kompetencji 

społecznych. Większość z tych kompetencji odnosi się do działalności naukowo – badawczej 

(np. K_K03, K_K04, K_K05) i społecznej (K_K06, K_K08). W programie studiów 

przewidziane są przedmioty, które prowadzą do uzyskania tych kompetencji. W 

szczególności można do nich zaliczyć „Podstawy dydaktyki szkoły wyższej”, „Warsztaty 

metodyczne”, „Etyka w badaniach naukowych”. Kursami poszerzającymi kompetencje 

społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego na 

Wydziale Finansów UEK są: Socjologia, Psychologia, Filozofia,  

 

Na podstawie przedstawionych efektów kształcenia, planu studiów, w tym opisów 

poszczególnych przedmiotów można stwierdzić, że doktorant będzie przygotowany do pracy 

o charakterze badawczym, a  w  szczególności będzie posiadał zaawansowaną wiedzę w 

dziedzinie nauk ekonomicznych, będzie posiadał umiejętności związane z  metodyką pracy 

naukowej i  metodologią nauki finansów i ekonomii oraz będzie posiadał kompetencje 

społeczne potrzebne w prowadzeniu działalności naukowo – badawczej i społecznej. Tym 

samym spełniony jest warunek określony w § 5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz. U. Nr 196, poz.1169). 

W strukturze planu studiów znajduje się moduł przedmiotów fakultatywnych, do którego 

przypisanych jest 20 punktów ECTS. W module tym znajdują się przedmioty zarówno z 

zakresu tematyki specjalnościowej (np. „Globalizacja a państwo współczesne”), ogólnej 

(„Psychologia”), jak również przedmioty rozwijające kompetencje językowe doktoranta 

(„Konwersatorium językowe”). Ponadto w module przedmiotów fakultatywnych znajduje się 

seminarium doktorskie i praktyka zawodowa. Zajęcia prowadzące do zdobycia kwalifikacji w 

zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych przewidziane są w 

programu studiów jako obowiązkowe. W module przedmiotów fakultatywnych, wśród 

wymienionych przedmiotów  znajdują się treści, rozwijające umiejętności dydaktyczne i 

zawodowe.  

Doktoranci, w ramach katedr, biorą udział w różnego rodzaju aktywności naukowej, 

konferencyjnej i publikacyjnej.. Przy Katedrze Finansów działa nieformalna grupa zajmująca 

się metodami, narzędziami i procedurami analitycznymi związanymi z zastosowaniem prawa 

Benforda. Jeden z doktorantów prowadzi badania nad nowymi metodami wyceny 

przedsiębiorstw .W marcu 2013 r. z zakresu tej tematyki zostały otwarte dwa przewody 

doktorskie. W zakresie problematyki związanej z tematyką studiów doktoranckich w 

Katedrze Rachunkowości Finansowej realizowane są badania statutowe z udziałem 

doktorantów. W oparciu o dotychczasowe praktyki, można stwierdzić, że Wydział zapewnia 
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możliwości pracy naukowej doktorantom, przede wszystkim angażując ich w aktywność 

naukową Katedr. Istnieje również potencjalna możliwość udziału w pracach badawczych w 

innych ośrodkach, w tym zagranicznych (Katedry mają w tym zakresie znaczący dorobek), 

ale możliwość ta nie jest wykorzystywana z uwagi na brak zainteresowania ze strony 

doktorantów.   

Aktywność publikacyjna doktorantów jest na ogół związana z udziałem w konferencjach 

naukowych  organizowanych przez Wydział. W Katedrze Rachunkowości Finansowej w 

ostatnich latach  w ten sposób powstało kilka publikacji. Doktoranci opublikowali 12 

artykułów (od roku 2009). Uwagę zwraca duża aktywność naukowa i publikacyjna 2-3 

doktorantów (obecnych, bądź tych, którzy niedawno ukończyli studia doktoranckie), którzy 

stanowią o dorobku doktorantów. Pomimo, że liczba doktorantów zaangażowanych w 

działalność naukową i publikacyjna nie jest duża to Wydział stwarza możliwości pracy 

badawczej oraz  udziela  pomocy w publikacji artykułów. Doktoranci Wydziału Finansów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na spotkaniu z Zespołem Oceniającym 

podkreślali, że uzyskują duże wsparcie ze strony Wydziału w kwestii publikacji naukowych. 

Zarówno promotorzy jak i władze Wydziału motywują doktorantów do przygotowywania 

ww. publikacji i pomagają zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej.  

 

Na studiach doktoranckich zajęcia z przedmiotów  wywodzących się z takich dyscyplin jak ; 

ekonomia  i finanse  prowadzi kadra profesorska  z bardzo dużym dorobkiem  naukowym w 

zakresie prowadzonych zajęć. Są to  nauczyciele akademiccy  posiadający  wielki dorobek w 

kształceniu doktorantów , znaczącą pozycję naukową w kraju , prowadzący od wielu lat  

projekty badawcze. Kilku profesorów prowadzących zajęcia ma ponadto doświadczenie 

praktyczne z zakresu dyscypliny finanse . Kwalifikacje naukowe kadry prowadzącej zajęcia 

dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz będących promotorami są zgodne z celami i 

efektami kształcenia na tych studiach. Zasadą jest również powierzanie wykładów na studiach 

doktoranckich tylko samodzielnym pracownikom nauki. Istniejące sporadyczne przypadki 

prowadzenia zajęć przez doktorów (jedna osoba w aktualnej obsadzie studiów doktoranckich 

prowadzi przedmiot psychologia ), są przedmiotem każdorazowej decyzji  Rady Wydziału i 

jest monitorowana merytoryczna zasadność takiej obsady przedmiotu .  

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym doktoranci wyrazili  bardzo  pozytywną opinię 

na temat zgodności kwalifikacji naukowych opiekunów/promotorów z tematyką swoich 

badań i rozpraw doktorskich. Doktoranci wskazali również, że w ich przekonaniu 

kwalifikacje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach III stopnia  są 

bardzo wysokie  i są w  pełni  zgodne z tematyką zajęć.  

 

2)  

 

Studia podyplomowe tworzone są według procedury określonej w Uchwale Senatu nr 

25/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad tworzenia studiów podyplomowych w 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz wprowadzenia regulaminu studiów 

podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uchwała ta określa zasady 

tworzenia i finansowania studiów podyplomowych oraz procedurę z tym związaną. Procedurę 

tę inicjuje Kierownik Katedry sprawującej merytoryczną opiekę nad studiami. W oparciu o 

jego wniosek Rada Wydziału zatwierdza plan i program kształcenia oraz kosztorys studiów. 

Uchwała Rady Wydziału w tym zakresie stanowi podstawę do wydania przez Rektora 

Uniwersytetu zarządzenia w sprawie utworzenia studiów podyplomowych. W zarządzeniu 

Rektor tworząc studia określa czas ich trwania, formę zajęć, wskazuje jednostkę 

odpowiedzialną za nadzór merytoryczny nad nimi i obsługę toku studiów, powołuje 
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kierownika oraz określa opłaty. Jednocześnie Uchwała  Senatu Nr 25/2006 wprowadziła 

Regulamin studiów podyplomowych. Jest on kompleksową regulacją dotyczącą studiów 

podyplomowych, która w następnych latach podlegała niewielkim zmianom. Określono w 

nim wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe i zasady rekrutacji, ograny 

kompetentne do nadzoru nad nimi, prawa i obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za 

organizację studiów, zasady uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, procedury i 

wymagania związane z dyplomowaniem oraz inne rozwiązania organizacyjne.  

Na Wydziale Finansów studia podyplomowe zostały w ujęciu merytorycznym 

przyporządkowane katedrom zgodnie z ich specjalizacją naukowo-dydaktyczną. Jest to 

rozwiązanie w pełni zasadne. W okresie objętym oceną w Katedrze Prawa prowadzone były 

następujące studia podyplomowe: Doradztwo podatkowe, Prawo gospodarcze, Prawo pracy i 

prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo zamówień publicznych, Śledztwa ekonomiczne. 

Dwie katedry – Katedra Rachunkowości Finansowej i Katedra Finansów prowadziły studia 

podyplomowe Rachunkowość i Finanse. Dodatkowo w tej ostatniej jednostce w roku 

akademickim 2010/2011 realizowane były studia podyplomowe Egzekucja administracyjna.  

 

Zasady tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych w uczelni są prawidłowe. 

Określają one w sposób kompletny kompetencje osób i organów w zakresie działań 

związanych z podejmowaniem i prowadzeniem kształcenia w tej formie.  

 

  

 Efekty kształcenia dla wszystkich  prowadzonych studiów podyplomowych były 

zatwierdzane przez Radę Wydziału Finansów. Wszystkie studia podyplomowe zostały 

umiejscowione w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. Opis efektów 

kształcenia został ujęty zgodnie z obowiązującymi przepisami w trzech grupach – wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. Dla poszczególnych studiów podyplomowych w 

określono w odniesieniu do wiedzy od kilku do dwudziestu kilku efektów kierunkowych, od 

kilku do kilkunastu efektów odnoszących się do umiejętności oraz po kilka efektów z zakresu 

kompetencji społecznych. Przy węższym ilościowo zakresie określenia efektów 

kierunkowych ich zawartość merytoryczna jest szerzej rozwinięta i są one odnoszone do 

większej liczby efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia zostały w sposób 

prawidłowy przyporządkowane do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie 

nauk społecznych.  

  Matryce efektów kształcenia odnoszą poszczególne kierunkowe efekty 

kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do efektów 

kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przyporządkowanie to w 

odniesieniu do wszystkich studiów podyplomowych jest prawidłowe.  

 Karty modułów określają ich nazwę, wymiar godzin, liczbę punktów ECTS, cele 

realizowane w ramach przedmiotów ujętych w module, realizowane efekty kształcenia, 

kryteria i sposoby oceny. Zawierają również macierze realizacji modułu przypisujące 

poszczególnym przedmiotom cele, efekty kształcenia, godziny i punkty ECTS. Wskazano 

również osoby odpowiedzialne za moduł. Zestawienia te dostarczają przeglądowych 

informacji dotyczących podstawowych elementów związanych z procesem kształcenia i 

należy wysoko ocenić ich wartość poznawczą.  

  Kolejnym elementem programu kształcenia są karty przedmiotów. Podano w nich 

wymiar godzinowy przedmiotu, liczbę przypisanych do niego punktów ECTS, cele 

przedmiotu, realizowane efekty kształcenia w rozbiciu na wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne, treści kształcenia, metody prowadzenia zajęć, sposoby oceny, literaturę przedmiotu 

oraz osoby prowadzące zajęcia. Należy stwierdzić, że karty przedmiotów zawierają 

kompletny zestaw informacji związanych z programem kształcenia i jego realizacją.  
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 Analiza programów kształcenia poszczególnych studiów podyplomowych 

prowadzonych na Wydziale Finansów daje podstawę do oceny, że pozwalają one na realizację 

celów i efektów kształcenia dla nich przyjętych. Pozwala na to odpowiednie zestawienie 

treści merytorycznych, określenie nakładu pracy studenta, stosowane metody dydaktyczne 

oraz obsada kadrowa zajęć.  

 

Dobór kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych uwzględnia w 

odpowiednim zakresie zakres merytoryczny poszczególnych studiów. W przypadku 

wszystkich grup studiów podyplomowych kadra ta składa się zarówno z nauczycieli 

akademickich, jak i praktyków. Na studiach podyplomowych organizowanych przez Katedrę 

Prawa większość wykładowców jest praktykami (sędziowie sądów powszechnych i 

administracyjnych, radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci). Na studiach 

podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów praktycy stanowią 30-40 % kadry 

dydaktycznej. Ich dobór z punktu widzenia kwalifikacji zawodowych jest właściwy, gdyż są 

to w szczególności pracownicy Izby Skarbowej, Izby Celnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz banków. Także przy doborze kadry dydaktycznej 

spośród nauczycieli akademickich zwraca się uwagę na posiadaną przez nich praktykę 

zawodową w zakresie tematycznym studiów. Na studiach podyplomowych z zakresu 

egzekucji administracyjnej ponad połowa wykładowców jest praktykami związanymi 

zawodowo z tym obszarem egzekucji zobowiązań publiczno-prawnych.  

 Liczba i struktura rozpatrywana z punktu widzenia kompetencji zawodowych 

wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych gwarantuje ich wysoką 

jakość. Wskazany dobór kadry uwzględniający znaczny udział praktyków z dziedziny 

odpowiadającej tematyce studiów zapewnia w wysokim stopniu realizację zakładanych 

efektów kształcenia w zakresie przekazywanej wiedzy i kształtowania umiejętności słuchaczy 

studiów podyplomowych.  

  

Efekty kształcenia opracowane dla wszystkich rodzajów studiów podyplomowych 

prowadzonych na Wydziale Finansów zostały opracowane z uwzględnieniem wymagań 

organizacji zawodowych oraz pracodawców.  

W ramach studiów z zakresu doradztwa zawodowego uwzględniono, że przygotowują one do 

wykonywania zawodu doradcy podatkowego zaliczonego do zawodów regulowanych. 

Program studiów został w związku z tym dostosowany do zakresu wiedzy i umiejętności 

weryfikowanych w ramach egzaminu państwowego.  

Efekty kształcenia dla studiów z zakresu prawa gospodarczego uwzględniają dużą zmienność 

regulacji normatywnych i zapotrzebowanie rynkowe na dokształcanie związane z aktualizacją 

wiedzy w zakresie nowych rozwiązań legislacyjnych. W opracowanie efektów kształcenia 

zaangażowani byli pracownicy łączący działalność naukowo-dydaktyczną z aktywnością 

praktyczną. Program kształcenia był dodatkowo konsultowany z przedstawicielami 

pracodawców i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.  

Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowują 

absolwentów odpowiadających oczekiwaniom pracodawców i organizacji pracowniczych 

dotyczących kompetencji zawodowych odnoszących się do znajomości praw i obowiązków 

zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Program kształcenia nastawiony jest na 

przygotowanie absolwentów mogących podejmować pracę w komórkach kadrowych oraz 

związanych z księgowaniem i rozliczaniem zobowiązań ubezpieczeniowych i podatkowych.  

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych 

uwzględniają wymagania stawiane pracownikom podejmującym zatrudnienie w komórkach 

opiniujących i przygotowujących dokumenty związane z przeprowadzaniem procedur 

przewidzianych w ramach tego obszaru regulacji normatywnych.  
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 Program kształcenia na studiach podyplomowych Rachunkowość i finanse ma na celu 

teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do samodzielnego wykonywania 

zawodu księgowego. Odbycie studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział 

Finansów oraz wymaganej przepisami praktyki stwarza podstawy do uzyskania certyfikatu 

dotyczącego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia przygotowują słuchaczy 

do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych organizowanego przez 

Ministerstwo Finansów.  

 

3)  

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych opracowywane są z uwzględnieniem 

wymagań odnoszących się do niektórych ze studiów określonych w odpowiednich przepisach 

(np. studia Rachunkowości i Finansów), wymagań formułowanych przez organizacje 

zawodowe i wynikających z zapotrzebowania rynku pracy oraz potencjału kadrowego 

jednostki i jej współpracowników. Koncepcja nowych studiów jest opracowana przy znacznej 

aktywności interesariuszy wewnętrznych, którymi w tym przypadku są głównie pracownicy 

naukowo-dydaktyczni Wydziału. Projekt studiów opracowywany jest przez osobę 

wyznaczona na jej opiekuna, która dokonuje niezbędnych uzgodnień z przyszłymi 

wykładowcami. Koncepcja ta wraz z planowaną obsadą kadrową jest opiniowana przez Radę 

Programową powołaną dla każdych studiów. Jednocześnie prowadzone są konsultacje z 

interesariuszami zewnętrznymi. Przy modyfikacji programu studiów brane są pod uwagę 

opinie słuchaczy poprzednich edycji. Tak przygotowany projekt studiów jest przedkładany do 

akceptacji Radzie Wydziału.  

Szczególne znacznie w tworzeniu programu studiów podyplomowych przywiązuje się do ich 

konsultowania z organizacjami zawodowymi i pracodawcami. Efekty kształcenia dla studiów 

z zakresu doradztwa podatkowego były konsultowane z Małopolskim Oddziałem Biura 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W odniesieniu do studiów z zakresu doradztwa 

podatkowego, które przygotowują ich uczestników do wykonywania zawodu regulowanego 

uwzględniono w treściach kształcenia zakres tematyczny egzaminu państwowego na doradcę 

podatkowego. Program kształcenia na studiach z zakresu prawa zamówień publicznych został 

opracowany w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych.  

Cieszące się szczególnym zainteresowaniem studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i 

finansów, ze względu na duże zapotrzebowanie na osoby dysponujące uprawnieniami do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzone są według programu zgodnego z 

wymogami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Przy opracowywaniu ich programu uwzględniono również uwagi Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Izby Skarbowej w 

Krakowie. Z tymi dwoma ostatnimi podmiotami zawarte zostały umowy o wspólnej 

organizacji studiów, a z Izbą Skarbową w Krakowie porozumienie o współpracy w 

odniesieniu do studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów.  

Można zatem stwierdzić, że efekty kształcenia w odniesieniu do wszystkich studiów 

podyplomowych prowadzonych na Wydziale Finansów były opracowywane z udziałem 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszym przypadku byli to nauczyciele 

akademiccy specjalizujący się w danym zakresie przedmiotowym i posiadający w reguły 

wieloletnią praktykę wynikającą z pracy w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach. 

Jako interesariusze zewnętrzni występowali przedstawiciele merytorycznie odpowiednio 

dobranych podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego 

W  określaniu efektów kształcenia na studiach doktoranckich  bierze udział przede wszystkich 

kadra akademicka., W opracowanie programu kształcenia zaangażowane są osoby (zespoły), 

które odpowiedzialne są za stronę merytoryczną, programową i naukową studiów oraz 

organizacyjną (Prorektor właściwy ds. kształcenia, Dziekan, kierownik studiów 
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doktoranckich). Ponadto plan i program studiów uchwalany jest przez Radę Wydziału, po 

zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów Doktoranci  są członkami gremiów  

podejmujących decyzje z zakresu jakości kształcenia . I tak : doktorant jest członkiem 

zarówno Rady Programowej Studiów Doktoranckich  jak i  Wydziałowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia oraz Rady Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie . W świetle  informacji uzyskanych podczas spotkania z doktorantami można uznać 

,iż Doktoranci  są mało zainteresowani pracami  nad  przygotowywaniem programów studiów 

. 

4)  

Ramowe zasady w zakresie systemu punktów ECTS na studiach doktoranckich zostały 

określone przez Senat w Uchwale nr 5/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wytycznych w 

zakresie tworzenia i prowadzenia studiów doktoranckich w UE w Krakowie (§4). System ten 

wdrożony jest zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Łącznie w toku studiów 

przewidzianych jest 60 punktów ECTS. W ramach zajęć fakultatywnych doktorant otrzymuje 

20 punktów. W ramach zajęć fakultatywnych przewidziane są zajęcia rozwijające 

umiejętności zawodowe (m.in. praktyka, konwersatorium językowe, seminarium) w  

wymiarze znacznie przekraczającym 15 godzin. Zajęcia te obejmują, treści pozwalające na 

zdobycie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i  technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, w wymiarze odpowiadającym 10 punków ECTS. Ponadto w programie 

studiów przewidziany jest moduł przedmiotów rozwijających umiejętności dydaktyczne, w 

tym w zakresie dydaktyki szkoły wyższej. W strukturze nakładu pracy dla każdego 

przedmiotu oszacowano również nakład pracy własnej doktoranta.  

Przyjęte zasady budowy systemu ECTS oraz jego funkcjonowanie jest prawidłowe i zgodne z 

wymogami § 4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na 

studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.  

Funkcjonujący na Wydziale system punktacji ECTS stwarza potencjalne możliwości 

indywidualizacji procesu kształcenia doktorantów, ale możliwości te nie są wykorzystywane. 

W ostatnich trzech latach w ramach wymiany międzynarodowej wyjechał tylko jeden 

doktorant (r.a. 2010/2011), natomiast nie było doktorantów przyjeżdżających ( mimo ,że UE 

prowadzi studia doktoranckie w języku angielskim, ) 

 

Dla wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Finansów 

przygotowane zostały programy studiów, matryce efektów kształcenia, karty modułów oraz 

karty przedmiotów. Programy studiów określają przedmioty zgrupowane w moduły, wymiar 

godzin poszczególnych przedmiotów oraz przypisane do nich punkty ECTS. Łączna liczba 

godzin dla poszczególnych studiów podyplomowych wynosi od 300 do 300. Łączna liczba 

punktów ECTS wynosi dla studiów dwusemestralnych 60 a dla trzysemestralnych studiów z 

Rachunkowości i finansów 90. Ich przypisanie do przedmiotów z punktu widzenia nakładu 

pracy niezbędnego dla opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z danym przedmiotem 

jest prawidłowe.  

 

5)  

Na studiach doktoranckich Wydział weryfikuje cele i efekty kształcenia przede wszystkim 

poprzez zaliczenia i egzaminy końcowe z poszczególnych przedmiotów. W wielu kartach 

przedmiotów przewidziana jest forma zaliczenia lub egzaminu (np. rozwiązanie określonej 

liczby studiów przypadków, praca pisemna oraz jej prezentacja, itp.). Bieżąca weryfikacja 

realizacji efektów kształcenia odbywa się również poprzez takie przedmioty jak seminarium 

oraz warsztaty metodyczne, których celem jest napisanie i prezentacja projektu naukowego. 
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W kartach przedmiotów określone są również kryteria zaliczenia / egzaminu (w części 

„kryteria oceny”). W sporadycznych przypadkach zdarza się, że ta część karty przedmiotu nie 

jest wypełniona („Globalizacja a państwo współczesne”, „Metodologia nauk społecznych”).  

System oceny stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia jest dostępny na stronie 

internetowej Wydziału (w części „Studia doktoranckie na Wydziale”). Doktorant ma 

możliwość wglądu w poszczególne opisy przedmiotów. Na stronie tej brakuje jednak łączy do 

kilku przedmiotów (m.in. „Seminarium”, „Praktyki”, „Rynki finansowe”).  

System oceny czy określone cele i efekty są osiągnięte nie budzi istotnych zastrzeżeń. 

 

Efekty i cele kształcenia przyjęte w odniesieniu do poszczególnych rodzajów studiów 

podlegają weryfikacji poprzez egzaminy i przygotowanie pracy dyplomowej. W ramach 

każdych studiów podyplomowych stosowane są odpowiadające ich charakterowi formy oceny 

osiągnięcia celów i efektów kształcenia. Na studiach z zakresu rachunkowości i finansów 

weryfikacja następuje w trakcie egzaminów pisemnych organizowanych po każdym module 

oraz poprzez przygotowanie pracy dyplomowej. Egzaminy mają charakter testowy, co jest 

uzasadnione z punktu widzenia oceny wiedzy i umiejętności przekazywanych słuchaczom. 

Ich wyniki stanowią podstawę dopuszczenia do egzaminu końcowego. Praca dyplomowa jest 

oceniana przez promotora i recenzenta i jest broniona w trakcie egzaminu końcowego.  

System weryfikacji celów i efektów kształcenia związanych ze studiami podyplomowymi 

określony został w Regulaminie studiów podyplomowych wprowadzonym Uchwałą Senatu 

UEK nr 13/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Załącznik - Regulamin 

studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Szczegółowe 

kryteria i sposoby weryfikacji efektów kształcenia określone są w kartach modułów i kartach 

przedmiotów stanowiących element składowy programów kształcenia opracowanych dla 

wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale. Na wszystkich studiach 

podyplomowych przewidziana jest weryfikacja wiedzy i umiejętności w odniesieniu do 

poszczególnych modułów bądź przedmiotów, w zależności od ich znaczenia w ramach 

danych studiów. Weryfikacja ta odbywa się w oparciu o prace pisemne. Analiza 

przykładowych prac dla poszczególnych studiów wskazuje, że opierają się one w 

przeważającej mierze na pytaniach testowych weryfikujących przede wszystkim wiedzę 

słuchaczy oraz w niewielkim zakresie na zadaniach obliczeniowych pozwalających na 

weryfikację umiejętności. Istotnym elementem weryfikacji realizacji efektów kształcenia w 

odniesieniu do całego programu studiów podyplomowych są egzamin końcowy obejmujący 

odpowiedzi na pytania odnoszące się do przedmiotów ujętych w programie kształcenia i 

obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest przy tym oceniana przez promotora i 

recenzenta. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ich ukończenia. 

Dodatkowo w ramach niektórych studiów wydawane są certyfikaty związane np. realizacją 

zajęć z niektórych przedmiotów w oparciu o dedykowane programy komputerowe 

wspomagające umiejętności słuchaczy.  

Tak zbudowany system weryfikacji efektów kształcenia jest prawidłowy, odpowiada 

charakterowi studiów podyplomowych i zapewnia zarówno motywowanie słuchaczy do 

nabywania wiedzy i umiejętności w trakcie studiów, jak i stwarza obiektywną podstawę do 

wydania świadectwa ich ukończenia.  

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego
  
…w pełni ……… 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

3.1) Wydział ma opracowany program kształcenia na studiach doktoranckich, który 

obejmuje opis efektów kształcenia oraz program studiów, który umożliwia 
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osiągnięcie założonych efektów. Program studiów zapewnia doktorantom uzyskanie 

zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, umożliwia poznanie 

metodyki prowadzenia badań naukowych oraz metodologii nauki finansów i 

osiągnięcie kompetencji społecznych związanych z prowadzeniem pracy naukowo – 

badawczej. Doktorant ma możliwość uczestnictwa w pracach badawczych 

prowadzonych przez katedry, udziału w konferencjach naukowych oraz wydania 

publikacji.   

 

3.2) Efekty kształcenia na studiach podyplomowych zostały opracowane z 

uwzględnieniem wymagań organizacji zawodowych i pracodawców. Studia 

podyplomowe Rachunkowość i Finanse umożliwiają nabycie przez słuchaczy uprawnień 

do wykonywania zawodu w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a 

pozostałe rodzaje studiów wiedzy i umiejętności wymaganych przez pracodawców.  

 

3.3) W procesie określania efektów kształcenia  studiów doktoranckich biorą udział 

interesariusze wewnętrzni. W opracowanie programu kształcenia zaangażowane są 

osoby (zespoły), które odpowiedzialne są za stronę merytoryczną, programową i 

naukową studiów oraz organizacyjną (Prorektor właściwy ds. kształcenia, Dziekan, 

kierownik studiów doktoranckich). Ponadto plan i program studiów uchwalany jest 

przez Radę Wydziału, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów. Udział 

interesariuszy wewnętrznych w opracowaniu efektów kształcenia można uznać za 

zadowalający. Natomiast nie ma formalnych procedur ani praktyk w zakresie 

konsultowania efektów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi.  

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych ustalane są z udziałem interesariuszy 

wewnętrznych, którymi są doświadczeni nauczyciele akademiccy dysponujący 

odpowiednią praktyką i wykładowcy-praktycy, a także słuchacze poprzednich edycji 

studiów wyrażający swoje opinie o nich oraz z udziałem interesariuszy zewnętrznych, 

którymi są przedstawiciele organizacji zawodowych i pracodawców uczestniczący w 

procesie opiniowania programów studiów.  

3.4) Wydział posiada opracowany system nakładu pracy studenta w oparciu o punkty 

ECTS. System ten określa łączny nakład pracy doktorant w całym toku studiów. 

Ponadto określony jest nakład pracy doktoranta przy realizacji poszczególnych 

modułów programu studiów (moduł ogólny, metodyczny, specjalnościowy, 

rozwijający umiejętności dydaktyczne, fakultatywny) oraz każdego z przedmiotów. 

Nakład pracy opisany w systemie punktów ECTS pozwala na zrealizowanie 

programu studiów i osiągnięcie założonej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych przez doktoranta. 

Dla każdych studiów podyplomowych zostały określone punkty ECTS w sposób 

prawidłowy odzwierciedlające nakład pracy słuchacza związany z osiągnięciem celów i 

efektów kształcenia.  

3.5) Na studiach podyplomowych  i doktoranckich wprowadzono wiarygodny i 

przejrzysty system weryfikacji osiąganych przez słuchaczy efektów kształcenia. 

Obejmuje on okresową weryfikację wiedzy i umiejętności odnoszących się do 

poszczególnych przedmiotów i modułów oraz procesu dyplomowania. Informacje na ten 

temat są dostępne w regulaminie studiów, kartach przedmiotów oraz podawane do 

wiadomości słuchaczy na zajęciach a także  na stronie internetowej .  

 

Kryterium 4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla 

realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 
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1)  

 

Na Wydziale Finansów zatrudnionych jest 157 nauczycieli akademickich, w tym 12 

profesorów tytularnych, 11 doktorów habilitowanych, 84 doktorów i 50 magistrów. Liczba 

pracowników, dla których uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy jest niewielka, gdyż 

wynosi 14. W grupie tej jest jeden profesor zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 

czterech samodzielnych pracowników naukowych i 8 doktorów zatrudnionych na części etatu.  

Wydział Finansów dążąc do zapewnienia obsady zajęć przez nauczycieli akademickich 

posiadających dorobek naukowy z dyscypliny i specjalności zgodnej z prowadzonym 

przedmiotem korzysta zarówno z pracowników własnych, jak i innych jednostek 

organizacyjnych uczelni. Zdecydowana większość kadry nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na Wydziale Finansów reprezentuje dyscyplinę ekonomia (242 osoby). 

Poza tym zajęcia prowadzą nauczyciele z dyscypliny nauki o zarządzaniu (45), finanse (11), 

towaroznawstwo (3), prawo (37), nauki o polityce (5), psychologia (3), socjologia (7), 

matematyka (18). Jednostkowo reprezentowane są także inne dyscypliny.  

Średnie obciążenie nauczycieli akademickich w semestrze wynosi 81 godzin. Najbardziej 

obciążoną grupą są asystenci, którzy prowadzą 210 godzin, doktorzy 176 godzin, doktorzy 

habilitowani realizują w semestrze przeciętnie 100 godzin zajęć, a profesorowie 120. Należy 

także nadmienić, że stosunkowo duża część (47 %) pracowników Wydziału jest zatrudniona 

także poza uczelnią. Są to przede wszystkim pracownicy samodzielni (około 75 %), którzy 

pracują w innych szkołach wyższych, a w mniejszym stopniu doktorzy (44 %), którzy oprócz 

pracy w szkolnictwie prowadzą także własną działalność gospodarczą. Wysokie obciążenia 

dydaktyką są wskazywane przez Wydział jako słaba strona jego działalności, gdyż zwłaszcza 

w odniesieniu do adiunktów wpływa spowolniająco na aktywność naukową.  

Dynamika rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów w ostatnich 

latach był dość niska. W latach 2008-2013 na Wydziale nadano 43 stopnie doktora i 8 stopni 

doktora habilitowanego, przy czym jedynie dwa stopnie doktora habilitowanego były nadane 

pracownikom UEK. W poszczególnych latach tego okresu nadawanych było od 3 do 13 

stopni doktora. Poza Uczelnią stopnie naukowe doktora uzyskało 15 osób, a doktora 

habilitowanego 7. W opinii własnej ocenianej jednostki liczba uzyskiwanych habilitacji jest 

zbyt niska, gdyż nie zapewnia reprodukcji prostej samodzielnych pracowników naukowych. 

W całym analizowanym okresie nikt z pracowników Wydziału nie uzyskał tytułu profesora za 

pośrednictwem macierzystej rady wydziału. Aktualnie wszczęte są dwa postępowania o 

nadanie tytułu profesora dla pracowników Wydziału. Trzech pracowników uzyskało 

natomiast w latach 2008-2013 tytuły profesora za pośrednictwem innych uczelni.  

Obszary badań naukowych opisane szczegółowo w ramach kryterium 5 odpowiada 

zakresowi prowadzonej działalności dydaktycznej, tj. studiom na kierunkach Gospodarka 

przestrzenna oraz Finanse i rachunkowość, za także studiom doktoranckim i podyplomowym. 

Wyraźna dominacja wśród obszarów badań naukowych problematyki z zakresu finansów i 

ekonomii jest o tyle uzasadnione, że zdecydowana większość studentów studiuje na kierunku 

Finanse i rachunkowość (86 %), a także wszystkie studia podyplomowe związane są z 

finansami i ekonomią. Zwraca jednak uwagę brak wyraźnej specjalizacji naukowej Wydziału 

i koncentracji na kilku (2-3) specjalnościach, w zakresie których Wydział mógłby zmierzać 

do osiągnięcia znaczącej pozycji wśród ośrodków akademickich.  

Pracownicy Wydziału wykazują dość niską aktywność z pozyskiwaniu środków 

finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych. W szczególności niewielki jest 

udział pracowników w realizacji międzynarodowych projektów badawczych. Brakuje przy 

tym rozwiązań systemowych wspierających proces aplikowania o granty naukowe.  
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 Doktoranci, poprzez system informatyczny, mają możliwość oceny kadry akademickiej na 

Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednakże nie korzystają z 

tego uprawnienia. Nie widzą potrzeby takiej oceny, gdyż uważają że kadra jest odpowiednio 

dobrana do ich potrzeb.  

Zdaniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pracownicy, którzy prowadzą 

zajęcia w wizytowanej jednostce są dobrani w sposób prawidłowy. Ich zdaniem głównym 

wyznacznikiem doboru osób do konkretnych przedmiotów są ich zainteresowania naukowe. 

Dodatkowym atutem jest fakt, iż w opinii studentów nauczyciele akademiccy są bardzo 

dobrymi dydaktykami. W trakcie spotkania zespołu oceniającego PKA ze studentami 

stwierdzono, że w ich opinii chęć kadry dydaktycznej do ciągłego rozwoju sprzyja także 

rozwoju naukowemu studentów. Wynika to z faktu, że pracownicy naukowi bardzo często 

angażują studentów do pisania wspólnych artykułów oraz prowadzenia badań naukowych.  

W strategii Wydziału przeprowadzona jest analiza SWOT w obszarze kadry. Polityka 

kadrowa koncentruje się na zminimalizowaniu słabych stron określonych w tej analizie.  

Problemem często formułowanym podczas wizytacji ( w tym na spotkaniu zespołu 

oceniającego z kadrą akademicką ) jest duże obciążenie dydaktyczne, szczególnie osób ze 

stopniem doktora, a tym samym mniejsze zaangażowanie tych osób na rzecz działalności 

naukowo – badawczej. W tym zakresie Wydział podejmuje szereg działań, które mają na celu 

wyrównanie obciążeń dydaktycznych zarówno pomiędzy pracownikami, jak również 

katedrami Wydziału. W tym zakresie Wydział stosuje praktyki wymiany prowadzenia 

przedmiotów między poszczególnymi katedrami. Wydział stosuje również zmniejszenie 

liczby godzin dydaktycznych  osobom znajdującym się w okresie przedawansowym.  

Wydział wskazał również na problem zatrudniania na stanowiskach starszych wykładowców. 

Do tej pory nauczyciel akademicki zatrudniany jest na stanowisku starszego wykładowcy 

nawet w przypadku braku awansu naukowego. Polityka w tym zakresie prowadzona przez 

Wydział determinowana jest rozwiązaniami ogólnouczelnianymi, które są w trakcie 

przygotowywania. Przy pozyskaniu nowych pracowników naukowo – dydaktycznych, 

Wydział stara się stosować zasadę zatrudniania młodych pracowników po studiach 

doktoranckich, z zachowaniem procedur konkursowych.  

Zasady doboru kadry do potrzeb wynikających z kształcenia i prowadzonej pracy naukowo – 

badawczej, w szczególności monitorowanie kwalifikacji kadry dydaktycznej określone są 

dosyć szczegółowo w procedurach systemu zapewnienia jakości kształcenia (Załącznik nr 1 

do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 

2012 roku określający opis systemu i procedur USZJK). Dobór kadry dydaktycznej jest 

zapewniony poprzez istniejący system oceny pracowników naukowo - dydaktycznych.  

W zakresie oceny nauczycieli akademickich przez studentów Wydział ma stworzoną bogatą 

dokumentację. Szczegółowe zasady oceny zajęć dydaktycznych zostały opracowane w 2009 

r. (Uchwała Senatu nr 12/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.). Istniejące zapisy w tym zakresie 

nie przekładają się na efektywność ich stosowania. Wydział jest świadomy tego problemu i 

sam w analizie słabych stron zaznacza brak znaczącego przełożenia wyników systemu 

studenckiej oceny pracowników na ich dalszą działalność dydaktyczną.  

Wydział podejmuje działania w celu usunięcia niedociągnięć związanych z prowadzoną 

polityką kadrową, co ma swoje odzwierciedlenie w zapisach strategii Wydziału (m.in. nacisk 

na usprawnienie procedur mających na celu wsparcia przy uruchamianiu projektów i grantów 

oraz wsparcie młodych naukowców w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych).  

Tendencje w strukturze zatrudnienia w ostatnich pięciu latach potwierdzają, że jest to 

kierunek priorytetowy. Można bowiem zauważyć tendencję „odmładzania” kadry naukowo – 

dydaktycznej, o tempie znacznie większym niż na całej Uczelni. Jest to związane ze wzrostem 

liczby studentów w ostatnich 5 latach o niemal 35%. Liczba pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Finansów wzrosła w ostatnich 5 latach  o 37% 
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(jest to dynamika znacznie wyższa niż na całej Uczelni), a największy przyrost miał miejsce 

w grupie asystentów (o 67%, a w całej Uczelni spadek o 20%). Jest to zjawisko pozytywne, 

któremu powinna towarzyszyć polityka kadrowa mająca na celu wykorzystanie tego 

potencjału. 

Na Wydziale na jednego pracownika naukowo – dydaktycznego przypada ok. 37 studentów, 

co jest wskaźnikiem, który zapewnia dobry standard dydaktyczny.   

Prowadzoną przez Wydział politykę kadrową można ocenić jako skuteczną. Występuje duża 

spójność specjalności kadry potwierdzonych dorobkiem naukowo-badawczym w stosunku do 

efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach. Dotyczy to zarówno osób stanowiących 

kadrę kierunku „Finanse i rachunkowość’, jak również „Gospodarka przestrzenna”. W obu 

przypadkach każdy z kierunków opiera się na profesorach, o dużym dorobku naukowo – 

badawczym, potwierdzonym udziałem w projektach naukowych, z bardzo dużym dorobkiem 

publikacyjnym, dydaktycznym, a często również praktycznym.  

 

2)  

UEK dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i naukową, skupioną w Kampusie przy ul. 

Rakowickiej 27. Siedziba Wydziału Finansów mieści się w nowoczesnym budynku. W 

kampusie znajdują się również siedziby innych wydziałów, ponadto budynek sportowy (sala 

sportowa, basen, połączona krytym przejściem z Wydziałem Finansów) oraz pomieszczenia 

socjalne (restauracja, bufety). W kampusie znajdują się również obiekty nowowybudowane, 

służące celom dydaktycznym. Na terenie Kampusu znajduje się Biblioteka Główna. 

Księgozbiór Biblioteki liczy ok. 330 tys. książek, 51 tys. czasopism, ok. 7 tys. jednostek 

zbiorów specjalnych. Ponadto studenci mają dostęp do 29 tys. e-czasopism i 92 tys. e-książek. 

Sale dydaktyczne wyposażone są w standardowy sprzęt ułatwiający prezentacje. Struktura sal 

jest różnorodna pod względem wielkości. Wydział Finansów korzysta z dwóch 

specjalistycznych laboratoriów, dedykowane do prowadzonych kierunków: laboratorium 

finansowe z oprogramowaniem umożliwiającym analitykę rynków finansowych oraz 

laboratorium do ćwiczeń w zakresie gospodarki przestrzennej. Jest ono wyposażone w 

oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia w zakresie systemów informacji geograficznej 

(GIS) oraz w ploter. W zakresie bazy dydaktycznej i naukowej Wydział jest 

samowystarczalny i realizuje cele zarówno w obszarze kształcenia, jak również 

prowadzonych badań naukowych w oparciu o własną infrastrukturę oraz infrastrukturę 

Uniwersytetu.   

Infrastruktura dydaktyczna  która  jest do dyspozycji Wydziału Finansów  w celu  

prowadzenia studiów I i II stopnia  na  prowadzonych kierunkach studiów , studiach 

doktoranckich i podyplomowych w pełni odpowiada potrzebom procesu dydaktycznego. 

Szczególnie  imponująca  jest Biblioteka Uczelni zapewniająca  dostęp do właściwej  

literatury i baz  elektronicznych umożliwiających  prowadzenie badań naukowych  i  

realizację procesu dydaktycznego na wszystkich stopniach i formach kształcenia.   Zajęcia na 

studiach podyplomowych odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu. Są 

to pomieszczenia odpowiadające potrzebom związanym z zajęciami w ramach tej formy 

kształcenia. Sale dydaktyczne są wyposażone w sprzęt audiowizualny, w szczególności w 

rzutniki multimedialne oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć. Część zajęć 

odbywa się w pracowniach komputerowych. Ich wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie jest 

dostosowane do wymagań związanych z realizowanymi zajęciami.  

Baza dydaktyczna jest tym samym w pełni dostosowana do potrzeb realizowanych przez 

Wydział studiów podyplomowych.  

Uczestnicy studiów III stopnia mogą korzystać z Biblioteki Uczelnianej na dogodnych 

warunkach. Wyrazili Oni zadowolenie z posiadanych w Uczelni woluminów oraz czasu i 

liczby książek jakie mogą wypożyczać jednorazowo. Mają również możliwość korzystania z 
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Czytelni Specjalistycznych, w których zasobach jest odpowiednia literatura oraz czasopisma 

naukowe. Doktoranci mają również dostęp do elektronicznych wersji czasopism z dowolnego 

miejsca za pośrednictwem Internetu.  

 

3)  

 

Gospodarka finansowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oparta jest na 

zasadzie centralizacji zarządzania finansami. Kwestura sporządza roczne plany rzeczowo-

finansowe na zasadach budżetowania regresywnego. Środki dotacji na działalność 

dydaktyczną dzielone są na jednostki organizacyjne uczelni w dwóch etapach. W pierwszym 

etapie następuje podział przychodów z dotacji na działalność dydaktyczną wydziałów, 

jednostek międzywydziałowych, na pokrycie kosztów ogólnych oraz na remonty finansowane 

centralnie. W drugim etapie dotacja przeznaczona na finansowanie działalności wydziałów 

dzielona jest w oparciu o algorytm ministerialny stosowany do określania jej wysokości dla 

uczelni na zadania związane z kształceniem studentów stacjonarnych. Natomiast środki z 

odpłatności za usługi edukacyjne przypisywane są bezpośrednio do jednostek 

organizacyjnych, które je wypracowują. Ustalanie strony kosztowej planu rzeczowo-

finansowego opiera się na zasadzie przypisywania kosztów bezpośrednich poszczególnych 

jednostek podstawowych do tych jednostek, rozliczania kosztów jednostek 

międzywydziałowych w części nie pokrytej przez dotację i środki własne według 

odpowiednich kluczy podziałowych oraz rozliczania kosztów ogólnych w części nie pokrytej 

przez dotację i przychody własne na jednostki wskaźnikiem udziału tych kosztów w kosztach 

poszczególnych jednostek. Wydziały otrzymują informacje o przypisanych do nich w ramach 

planu rzeczowo-finansowego uczelni przychodach i kosztach oraz kwartalne informacje o ich 

wykonaniu.  

Studia podyplomowe i inne przedsięwzięcia dydaktyczne rozliczane są na zasadach 

samofinansowania w oparciu o kosztorysy akceptowane przez Radę Wydziału. Kosztorysy te 

są opracowywane w oparciu o Zarządzenie Rektora UEK nr R-0121-77/2009 z 9 listopada 

2009 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających i innych form kształcenia oraz ich rozliczania.  

Uczelnia w ostatnich latach miała dodatnie wyniki finansowe. Jednak zmiany w 

otoczeniu związane w szczególności z niżem demograficznym skłaniają do podejmowania 

przedsięwzięć ograniczających koszty prowadzenia działalności. Działania te zostały 

przewidziane w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2011-

2020. Przygotowywane są nowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładające 

decentralizację finansów. Powołano w tym celu w dniu 21 marca 2013 r. Zespół ds. przeglądu 

struktury organizacyjnej i etatów oraz decentralizacji finansowej uczelni. Jego zadaniem jest 

w szczególności zaproponowanie działań zmierzających do poprawy efektywności 

gospodarowania zasobami uczelni i jej sytuacji finansowej. Zespół ten przygotowuje analizę 

sytuacji ekonomiczno-finansowej wydziałów i projekt nowych zasad gospodarki finansowej 

uczelni.  

Należy stwierdzić, że władze uczelni prowadzą politykę finansową zapewniającą 

właściwe warunki do realizacji działalności naukowej i dydaktycznej w tym projakościowej.. 

W szczególności dostrzegają konieczność dostosowania zasad gospodarki finansowej do 

zmieniających się warunków otoczenia.  

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 
4
 … wyróżniająco  ……… 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

4.1) Wydział posiada kadrę naukowo – dydaktyczną o znaczącym w skali kraju  

dorobku w obszarach, dziedzinach i dyscyplinach związanych z prowadzonymi 
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kierunkami i formami  studiów oraz prowadzoną działalnością naukowo – 

badawczą. Prowadzona polityka kadrowa koncentruje się na rozwiązywaniu 

problemów związanych z: nadmiernymi obciążeniami dydaktycznymi, szczególnie w 

grupie doktorów, stosunkowo niewielką aktywnością w zakresie realizacji projektów 

międzynarodowych oraz z zatrudnianiem na stanowisku wykładowców. Osobnym 

obszarem prowadzonej polityki kadrowej, który powinien być rozwijany przez 

Wydział jest wsparcie rozwoju młodych pracowników nauki.  

4.2) Infrastruktura dydaktyczna, którą dysponuje Wydział jest na  bardzo dobrym 

poziomie, ze względu na  rozmiary i ilość sal dydaktycznych  . Jest ona dostosowana do 

specyfiki oferowanych studiów i zapewnia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

Pomieszczenia dydaktyczne są wyposażone w urządzenia niezbędne do prowadzenia 

zajęć w szczególności z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i techniki 

komputerowej. Zasoby i dostępność zasobów bibliotecznych w tym  źródeł drukowanych 

i elektronicznych jest  znakomita  i odpowiada  potrzebom kształcenia   oraz badań 

naukowych  prowadzonych na Wydziale Finansów.  

 

 4.3) Gospodarka finansowa uczelni oparta jest aktualnie na zasadach centralizacji 

zarządzania finansami. Władze uczelni przygotowują rozwiązania zmierzające do 

określonej decentralizacji uprawnień w tym zakresie. Polityka finansowa prowadzona w 

uczelni zapewnia jej stabilny rozwój.  

  

 

Kryterium 5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 

 

Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie m.in. następujących obszarów: finansów 

państwa, rynku kapitałowego, finansowych aspektów prywatyzacji, finansowania ochrony 

środowiska, bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń,  zarządzana finansami,  rewizji 

finansowej, , ekonomika i finanse gospodarstw domowych ,matematyki finansowej i prawa. 

Również dorobek publikacyjny pracowników Wydziału obejmuje obszar nauk społecznych, 

przede wszystkim w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinach finansów i ekonomii. 

Dominującą grupę na Wydziale tworzą pracownicy reprezentujący obszar nauk społecznych 

(75%). Pozostali to pracownicy ze stopniem magistra (16%) oraz pracownicy reprezentujący 

inne obszary, m.in. obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych oraz nauk ścisłych. Grupa pracowników spoza obszaru nauk społecznych ma 

głównie zajęcia na kierunku "gospodarka przestrzenna". Zgodność obszarów, dziedzin i 

dyscyplina naukowych z prowadzonymi badaniami i realizowanym kształceniem jest bardzo 

duża. Prowadzone badania naukowe mają bezpośredni wpływ na proces dydaktyczny. Udział 

doktorantów i studentów w pracy naukowo - badawczej jest niewielki. W przypadku 

doktorantów są pojedyncze osoby, które są bardzo aktywne naukowo (publikacje, udział w 

konferencjach).  

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału finansowane są z 

różnych źródeł. Podstawowym źródłem finansowania działalności badawczej są środki 

przyznawane w ramach konkursów MNiSW oraz Narodowego Centrum Nauki. Przykładowo 

w 2011 r. na Wydziale Finansów realizowanych było 6 grantów finansowanych przez te 

instytucje. Jednym z nich jest dotacja na badania statutowe otrzymywana przez jednostkę. 

Środki te przyznawane są na realizację niskonakładowych badań prowadzonych przez 

katedry. W tym zakresie finansowania realizowanych jest co roku kilkanaście tematów 

badawczych związanych ze specjalizacjami naukowymi pracowników katedr.  
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Na Wydziale Finansów w ramach studiów doktoranckich realizowane są projekty badawcze 

finansowane ze środków przeznaczonych dla młodych naukowców i uczestników studiów. W 

ostatnich latach z tego źródła było finansowanych kilkanaście projektów w skali roku. 

Źródłem finansowania badań o rosnącym znaczeniu są środki pozyskiwane przez 

pracowników w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.  

 

Doktoranci Wydziału Finansów mogą aplikować o środki w ramach konkursu dla tzw. młodej 

kadry ogłoszonego na mocy uchwały Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych. Zasady 

podziału dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są zgodne z obowiązującym prawem. W 

regulaminie przewidziano kryteria podziału środków oraz tworzenia list rankingowych a 

także wytyczne, co powinien zawierać wniosek.  Zespół oceniający  uznaje ,iż  warto 

wprowadzić wzór/projekt wniosku ułatwiającego aplikowanie doktorantom i młodym 

naukowcom, co ułatwi ocenę i porównanie złożonych wniosków.  

Doktoranci mimo stworzonych możliwości praktycznie nie aplikują o środki  na przykład  z 

Narodowego Centrum Nauki. Czy też w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

Wydział stwarza możliwości prowadzenia badań naukowych doktorantom. Część 

doktorantów uczestniczy w pracach zespołów naukowo-badawczego.  

W opinii doktorantów opiekunowie/promotorzy wspierają doktorantów w prowadzeniu badań 

naukowych i przygotowywaniu artykułów oraz przekazują informacje o możliwym 

uczestnictwie w konferencjach naukowych. Wydział wspiera również doktorantów finansowo  

w zakresie na przykład uczestnictwa w konferencjach naukowych.  

Doktoranci uczestniczą w konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez 

Uczelnię i Wydział, gdzie efektem obok prezentacji swoich dokonań są również monografie, 

zawierające artykuły doktorantów.  

Pracownicy naukowi Wydziału Finansów  umożliwiają  studentom udział w projektach 

naukowych. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych  w 

sześciu kołach naukowych. W trakcie spotkania zespołu oceniającego PKA  

z przedstawicielami kół naukowych stwierdzono, że bardzo często się zdarza, że prowadzący 

zajęcia proponują studentom współudział w pisaniu artykułów naukowych oraz przy 

prowadzeniu badań.. Studenci podkreślają, że najczęstszą formą prac naukowych są 

wystąpienia na konferencjach regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych. Studenci 

podkreślali, na spotkaniu z zespołem oceniającym , wielkie zaangażowanie kadry w  pomocy  

udzielanej  studentom  w pracy naukowej.  

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa  stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  …………..  

W zakresie prowadzonych badań naukowych istnieje  pełna zgodność dorobku 

pracowników naukowo – dydaktycznych z obszarami, dziedzinami i  dyscyplinach 

naukowymi związanymi z oferowanymi studiami. Badania naukowe skoncentrowane są 

na zagadnieniach finansów, ekonomii, gospodarki przestrzennej, a także choć w 

mniejszym stopniu prawa.  Doświadczenie i dorobek zdobyty w pracy naukowej 

przekłada się na proces dydaktyczny w postaci przekazywania wiedzy i umiejętności 

uwzględniających współczesne trendy w zakresie studiowanych kierunków. Studenci 

Wydziału  biorą udział  w projektach naukowych,  publikują  artykuły. Na Wydziale  

działa sześć kół naukowych  co umożliwia studentom  rozwój zainteresowań naukowych.  
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Kryterium 6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie 

studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca z 

krajowymi i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z 

przedsiębiorstwami  i instytucjami  

 

1)  

 

Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Finansów UEK uczestniczą w programach 

międzynarodowych umożliwiających prowadzenia wymiany międzynarodowej. Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie ma zawartych około 200 umów o współpracę z uczelniami 

zagranicznymi. Większość wymiany odbywa się w ramach programów Erasmus, Ceepus, 

Direct Entry oraz umów międzyuczelnianych. Głównymi uczestnikami wymiany są studenci. 

W przeważającej mierze wymiana polega na wyjazdach studentów, którzy uczestniczyli w we 

wszystkich bądź wybranych zajęciach przez jeden semestr. Wydziału Finansów na studia w 

ośrodkach zagranicznych. W latach 2009-2013 wyjechało łącznie 228 studentów (41-71 w 

skali roku). Należy wskazać, że Wydział Finansów ma jedne z najwyższych w skali uczelni 

wskaźniki udziału studentów w wymianie międzynarodowej. Skala przyjazdów studentów z 

uczelni zagranicznych była prawie dwukrotnie mniejsza. W analogicznym okresie na Wydział 

Finansów przyjechało 130 obcokrajowców, przy czym rozkład ich liczby był bardzo 

nierównomierny w poszczególnych latach (od 2 do 99). W ocenie Wydziału liczne umowy 

dwustronne z uczelniami zagranicznymi stwarzają studentom dobre możliwości odbywania 

części studiów w tych ośrodkach. Obserwuje się jednak ograniczone zainteresowanie 

studentów wyjazdami wynikające m. in. z konieczności samodzielnego ponoszenia części 

kosztów z tym związanych. Natomiast studia na Wydziale Finansów podejmują najczęściej 

osoby z krajów byłego ZSRR, które odbywają je w języku polskim. Udział w wymianie 

studentów z krajów zachodnich jest niewielki ze względu na niewielką ofertę zajęć w języku 

obcym na Wydziale Finansów. Obecnie prowadzone są jedne studia w języku angielskim o 

specjalności Corporate Finance. Są to studia pierwszego stopnia trwające 3 lata, w ramach 

których wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. Także praca dyplomowa 

przygotowywana jest w tym języku. W studiach tych biorą udział w ramach 1-2 

semestralnych pobytów cudzoziemcy. Jednorazowo zorganizowana została w ramach 

programu Erasmus szkoła letnia z udziałem studentów z kilku zagranicznych uczelni 

partnerskich.  

Doktoranci w zasadzie nie uczestniczyli w wymianie międzynarodowej. W latach 2009-2013 

odnotowano wyjazd jednego doktoranta studiów prowadzonych przez Wydział. Nie było 

przyjazdów doktorantów z innych krajów. Z grona pracowników Wydziału Finansów w 

latach 2009-2012 (za ostatni rok akademicki brak jest danych) wyjeżdżało w ramach 

wskazanych programów łącznie 15 osób (3-7 w ciągu roku). Nie odnotowano przyjazdów 

wykładowców zagranicznych.  

 

Studenci Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie najczęściej 

wyjeżdżają w ramach programu Erasmus i średnio jest to około 60 osób na rok. Dodatkowo 

studenci wyjeżdżają w ramach innych programów (Ceepus, Direct Entry) i jest to grupa około 

15 osób. Z danych przedstawionych przez Władze Wydziału wynika, że studenci z zagranicy 

odwiedzają Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zdecydowanie rzadziej. Studenci, którzy 

mieli okazję wyjechać na wymianę międzynarodową podkreślili, że poziom kształcenia jest 

bardzo porównywalny i nie mieli problemów z ewentualnymi zmianami w procesie 

kształcenia po powrocie.  

 Przed wyjazdem w ramach wymiany, w uzgodnieniu z Dziekanem  

i koordynatorem programu ERASMUS, student ustala zakres przedmiotów które będą uznane 
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w ramach systemu punktacji ECTS. Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawicieli 

studentów podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA, wielokrotnie miały miejsce 

sytuacje, kiedy student po powrocie musiał podchodzić do dodatkowych zaliczeń lub 

egzaminów na Uczelni, ze względu na brak uznania pewnych osiągnięć uzyskanych w uczelni 

partnerskiej.  

 

2)  

W latach 2009-2012 we współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu 

Erasmus w zakresie odnoszącym się do określania efektów kształcenia wzięło udział 11 

pracowników. Jedna osoba odbyła wyjazd w ramach programu Ceepus a trzy uczestniczyły w 

wyjeździe do uniwersytetu na Tajwanie. Doktoranci i studenci nie uczestniczyli w wyjazdach 

tego typu.  

Udział pracowników Wydziału Finansów UEK, a zwłaszcza Katedry Finansów, we 

współpracy międzynarodowej polegał także na przygotowywaniu w ramach konsorcjów 

międzynarodowych wniosków grantowych z zakresu wieloletnich programów 

dydaktycznych.  

Młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni biorą udział w szkoleniach organizowanych przez 

Komisję Europejską oraz uniwersytety zagraniczne. Jeden z pracowników Wydziału 

uczestniczył w trzyletnim programie zorganizowanym przez Deloitte i International 

Association for Accounting Education and Research.  

Formą internacjonalizacji są wyjazdy i przyjazdy na konferencje naukowe. Tego typu 

aktywność międzynarodowa objęła w latach 2009-2013 75 pracowników Wydziału Finansów. 

Natomiast w konferencjach organizowanych przez jednostkę wzięło udział 25 pracowników 

uczelni zagranicznych. 8 pracowników Wydziału odbyło w objętym oceną okresie staże 

naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych, a w analogicznym celu goszczona na nim 

jednego pracownika ośrodka zagranicznego. Studenci i doktoranci nie brali udziału w 

wymianie zagranicznej związanej z udziałem w konferencjach oraz stażach naukowo-

badawczych.  

Należy wskazać, że Uczelnia i Wydział podejmują dalsze działania na rzecz zwiększenia 

internacjonalizacji kształcenia. W oparciu o umowę z Uniwersytetem Bankowości 

Narodowego Banku Ukrainy przygotowywany jest program kształcenia polskich i ukraińskich 

studentów na specjalności „Zarządzanie bankiem” na studiach II stopnia. Absolwenci będą 

otrzymywali podwójny dyplom.  

Podczas spotkania z zespołem oceniającym PKA studenci podkreślili, że Uczelnia stara się 

zapewnić bardzo wysoki stopień internacjonalizacji m. in. poprzez organizację różnego 

rodzaju konferencji międzynarodowych, warsztatów oraz szkoleń. Dodatkowym atutem jest 

fakt, że studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku 

angielskim. Studenci w trakcie spotkania z Zespołem oceniającym PKA podkreślali, że jest to 

dla nich bardzo dobra okazja, aby zdobyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym 

słownictwem.  

Pozytywnym aspektem umiędzynarodowienia jest fakt, że Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie czerpie bardzo dużo doświadczeń wynikających z różnorodnej współpracy 

międzynarodowej. Zdaniem Władz wizytowanej jednostki są one istotnym czynnikiem 

wpływającym na określanie efektów kształcenia oraz modyfikowanie i opracowywanie treści 

kształcenia tak, aby były one zgodne ze współczesnymi trendami obserwowanymi w Europie 

i na świecie. Znaczna część działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej 

ma bezpośredni wpływ na proces zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych nie tylko przez studentów, ale i przez pracowników.  
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Na tej podstawie można stwierdzić, że Wydział Finansów podejmuje działania służące 

internacjonalizacji procesu kształcenia i wykorzystuje doświadczenia ze współpracy 

międzynarodowej dla określania, modyfikacji i osiągania efektów kształcenia oraz realizacji 

procesu kształcenia w sposób zapewniający uwzględnienie współczesnych trendów w tym 

zakresie.  

 

3)  

Międzynarodowa współpraca naukowa pracowników Wydziału Finansów prowadzona jest z 

kilkoma ośrodkami zagranicznymi. Realizowana jest ona w różnych formach: prowadzenia 

wspólnych badań naukowych, udziale w konferencjach naukowych, publikowania artykułów 

w czasopismach zagranicznych, uczestnictwie w pracach międzynarodowych organizacji 

naukowych. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w realizacji międzynarodowych projektów 

badawczych takich, jak: EWT-INTERREG, Leonardo da Vinci, EURONET&T we 

współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Obecnie w fazie oceny znajduje się 

kilka międzynarodowych projektów badawczych m. in. w 7. Programie Ramowym.  

Można stwierdzić, że działania realizowane w ramach międzynarodowej współpracy 

naukowej prowadzą do poszerzenie wiedzy pracowników Wydziału i są przez nich 

wykorzystywane w procesie kształcenia.  

 

4)  

Pracownicy Wydziału Finansów byli zaangażowani w okresie objętym oceną we współpracę 

w charakterze ekspertów z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, wśród których 

należy wymienić Komisję Europejską, Międzynarodową Agencję Energetyczną, Kancelarię 

Prezydenta RP, Sejm RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Zdrowia. Uczestniczyli w przygotowywaniu 

aktów normatywnych, opiniowaniu projektów, przygotowywali ekspertyzy. Pracownicy 

Wydziału byli także członkami Rady Polityki Pieniężnej, komitetów Polskiej Akademii Nauk, 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego oraz szeregu innych organizacji naukowych i branżowych. 

Udział w pracach tych instytucji był niewątpliwie wyrazem uznania dla kompetencji 

merytorycznych i organizacyjnych powoływanych i wybieranych osób.  

Wydział Finansów posiada rozbudowane kontakty z wieloma szkołami wyższymi w kraju. 

Jego pracownicy w ramach tej współpracy biorą udział w konferencjach naukowych 

organizowanych przez inne ośrodki naukowe, wykonują recenzje, przygotowują wspólne 

publikacje, realizują projekty badawcze.  

Szeroka współpraca prowadzona jest także z instytucjami i jednostkami samorządu 

terytorialnego, instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami. 

Przedmiotem tej współpracy jest w szczególności udział w pracach ich organów, 

przygotowywanie opinii i ekspertyz, prowadzenie szkoleń. Działalność ta pozwala na 

zdobywanie przez nauczycieli akademickich wiedzy i umiejętności praktycznych, które 

następnie mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym. Jednocześnie badania naukowe 

prowadzone przez pracowników Wydziału i prace wykonywane przez studentów miały w 

określonym zakresie zastosowanie praktyczne.  

Należy ocenić, że szeroka i prowadzona w różnych formach współpraca pracowników 

Wydziału Finansów z różnymi podmiotami otoczenia społecznego i gospodarczego pozwalała 

z jednej strony na wykorzystywanie ich eksperckiej wiedzy przez te instytucje, a z drugiej 

przyczyniała się do podnoszenia jakości kształcenia przez zacieśnianie związku pomiędzy 

nauką a praktyką.  
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Podczas wizytacji Zespołowi Oceniającemu pokazane zostały krótkie sprawozdania i 

informacje o współpracy poszczególnych jednostek Wydziału z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. Dotyczy ona następujących obszarów: 

 współpraca kadry Wydziału z praktyką gospodarczą: prowadzenie wykładów i szkoleń, 

udział w pracach różnych gremiów głównie w charakterze doradców, przygotowywanie 

ekspertyz, prowadzenie badań wdrożeniowych i wspólnych badań naukowych, 

organizowanie wspólnych konferencji, 

 bezpośrednia współpraca w zakresie kształcenia studentów: udział w przygotowaniu 

koncepcji kształcenia, prowadzenie zajęć przez praktyków, ocena efektów kształcenia w 

ramach prowadzonych zajęć, w ramach praktyk studenckich (zwłaszcza poprzez 

ankietowanie pracodawców), systemowe ankietowanie absolwentów.  

Wiedza Zespołu Oceniającego o współpracy wizytowanego Wydziału z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym została poszerzona dzięki spotkaniu z liczną grupą pracodawców 

reprezentującą zarówno instytucje i podmioty, których działalność jest związana z szeroko 

rozumianymi finansami i rachunkowością (np. BZ WBK, Regionalna Izba rachunkowa, firmy 

audytorskie oraz zajmujące się doradztwem podatkowym), jak i reprezentującą organizacje 

rządowe i samorządowe (przedstawiciel biura poselskiego posła parlamentu Europejskiego, 

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, firm komunalnych) oraz firmy produkcyjno- 

usługowych. Zdecydowanie mniej liczny był udział pracodawców reprezentujących otoczenie 

społeczno-gospodarcze związane kierunkiem Gospodarka przestrzenna (Instytut Rozwoju 

Miast). Ze względu na otwarty charakter spotkania wzięli w nim także udział pracodawcy 

reprezentujący firmy informatyczne, zwłaszcza te, które zajmują się oprogramowaniem 

finansowo-księgowym (Sage, Comarch). Wśród przybyłych byli również przedstawiciele firm 

i instytucji i firm wyrażających chęć współpracy z wizytowaną jednostką (m. in. Amplico).  

Spotkanie z pracodawcami pozwoliło Zespołowi oceniającemu na zapoznanie się z 

rozległą, prowadzoną wielotorowo współpracą Wydziału z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, spotkanie ponadto miało szczególny dla pracodawców charakter, bowiem 

było to spotkanie inicjujące współpracę z pracodawcami w formie bardziej sformalizowanej – 

Konwentu Pracodawców. Ogólnie pracodawcy wśród zasadniczych uwag formułowanych 

odnośnie do wiedzy i umiejętności absolwentów podkreślali niedostateczne przygotowanie w 

zakresie tzw. „kompetencji miękkich”, przede wszystkim w zakresie umiejętności pracy 

zespołowej. Proponowano także, aby Wydział rozważył możliwość dywersyfikacji 

kształcenia w ramach controllingu w ujęciu branżowym.  

Wszyscy pracodawcy podkreślali dużą efektywność współpracy z Wydziałem, 

przynoszącą korzyści dla obu stron – pracodawców i Uczelni. Pracodawcy (często będąc jej 

absolwentami) podkreślali, że dzięki współpracy z Uczelnią korzystają z wiedzy 

pracowników przy rozwiązywaniu konkretnych problemów – w formie ekspertyz, prac 

badawczo-wdrożeniowych, uczestnictwa w gremiach zarządzających etc. Mogą także dzięki 

stażom i praktykom oceniać predyspozycje studenta/absolwenta do podjęcia pracy w ich 

firmach. Dla Uczelni, z kolei, ważnym efektem współpracy jest pozyskiwanie miejsc dla 

odbycia praktyk i staży także ocena swoich efektów kształcenia na ich podstawie włączając 

tym samym pracodawców w proces oceny efektów kształcenia i określania tych, które są 

szczególnie istotne z punktu widzenia rynku pracy. Przedstawiciele wielu firm i instytucji 

deklarowali chęć przyjęcia stażystów i praktykantów przedstawiając dotychczasowe wysokie 

statystyki w tym zakresie. Deklarowali także chęć kontynuowania zajęć warsztatowych dla 

studentów oraz prowadzenia zajęć w ramach pełnego cyklu kształcenia w przedmiocie.  

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 
4
 …w pełni ………  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
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6.1) Uczelnia zapewnia studentom i pracownikom jednostki udział w wymianie 

zagranicznej, przede wszystkim związanej z procesem kształcenia, poprzez zawarcie 

licznych umów głównie w programie Erasmus. Studenci w znaczącym stopniu biorą udział 

w programach wymiany międzynarodowej.  Natomiast doktoranci nie uczestniczyli 

dotychczas w wymianie międzynarodowej.  

6.2) Czynnikiem ograniczającym przyjazdy studentów zagranicznych jest wąska oferta 

kształcenia w języku angielskim, co uległo korzystnej zmianie w ostatnim roku w 

wyniku uruchomienie pełnego kształcenia w języku obcym na jednej ze specjalności na 

kierunku finanse i rachunkowość . W oparciu o umowę z Uniwersytetem Bankowości 

Narodowego Banku Ukrainy przygotowywany jest program kształcenia polskich i 

ukraińskich studentów na specjalności „Zarządzanie bankiem” na studiach II stopnia. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podejmuje w znaczącym stopniu działania 

mające na celu internacjonalizację procesu kształcenia, dzięki organizacji różnego 

rodzaju konferencji i wymian międzynarodowych.  

 

6.3) Jednostka posiada dobrze rozwiniętą współpracę z krajowymi ośrodkami 

akademickimi. Zakres współpracy zagranicznej był dotychczas niezbyt duży, ale podjęte 

zostały w ostatnim okresie działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów 

zagranicznych.  

 

6.4) Jednostka posiada dobrze rozwinięte relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

które są wykorzystywane w szczególności w zakresie określania efektów kształcenia. 

Polegają one w głównej mierze na udziale pracowników Wydziału w organach instytucji 

publicznych i podmiotów gospodarczych oraz występowaniu w charakterze ekspertów, 

co pozwala na wykorzystanie wiedzy praktycznej w procesie dydaktycznym.  

 

Szeroka współpraca Wydziału Finansów z otoczeniem społeczno-gospodarczym w pełni 

umożliwia wybór właściwych efektów kształcenia w procesie edukacyjnym, zgodnych z 

zapotrzebowaniem rynku pracy. Przejawem tej współpracy jest wspólna z 

przedstawicielami rynku pracy realizacja efektów kształcenia, a także ich ocena głównie 

poprzez monitorowanie kompetencji studenta podczas praktyk. Współpraca ta – 

pośrednio przekładając się także na proces edukacyjny – przejawia się także w 

wykonywaniu przez nauczycieli akademickich ekspertyz dla potrzeb praktyki 

gospodarczej, prowadzeniu szkoleń a także w organizacji wspólnych konferencji i 

seminariów.  

 

Kryterium 7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne zapewniane przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

1)  

Uczestnicy studiów doktoranckich mają zapewniony dostęp do konsultacji z pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi, odpowiednio do swoich potrzeb. Doktoranci podkreślali, że mogą 

kontaktować się z opiekunami naukowymi zawsze kiedy mają taką potrzebę – najczęściej jest 

to kontakt osobisty na Uczelni.  

W Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie(§12 ust. 

3,4,5) zostały określone obowiązki opiekuna naukowego oraz promotora m. in. należą do 

nich: udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy 

naukowej, pomoc w organizowaniu warsztatu badawczego, udzielanie wskazówek 

metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych, ocena rozwoju 

naukowego uczestnika studiów i stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej, opiniowanie 
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wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów, przed przedłożeniem ich kierownikowi 

studiów. Możliwe jest powołanie promotora pomocniczego, którym może być osoba 

posiadająca stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

Osoba pełniąca funkcję promotora pomocniczego nie może mieć pod opieką więcej niż trzech 

doktorantów.  

Wątpliwości budzi natomiast przepis Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, mówiący o opiece naukowej:„§ 11Ust 1. Po zaliczeniu 

pierwszego semestru doktorant składa deklarację dotyczącą wyboru opiekuna naukowego / 

promotora. ”. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 

2011 r. wyraźnie wskazuje na konieczność wspierania doktoranta przez opiekuna naukowego 

od pierwszego dnia studiów doktoranckich („§ 12 Ust 3 Opiekun naukowy wspiera 

doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej od momentu rozpoczęcia 

studiów doktoranckich”).  

Doktoranci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym wyrażali pogląd, że pracownicy 

naukowi, będący opiekunami naukowymi i promotorami wywiązują się odpowiednio ze 

swoich obowiązków. Doktoranci podkreślali również, że są przygotowywani do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych przez odpowiednich nauczycieli akademickich. Każdy z doktorantów 

studiów stacjonarnych prowadzi rocznie 15h zajęć ze studentami lub odbywa praktykę 

zawodową w formie przygotowywania materiałów do zajęć. Doktoranci studiów 

niestacjonarnych mają odpowiednio mniej godzin – 10.  

Doktoranci są wspierani zarówno przez Wydział jak również przez swoich promotorów w 

publikowaniu artykułów naukowych oraz w wyjazdach zagranicznych, zarówno finansowo 

jak i merytorycznie.  

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

jest załącznikiem nr 2 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 

R-0201-34/2012. Reguluje on zasady podziału środków dla doktorantów w ramach Funduszu 

Pomocy Materialnej. Formularze wniosków zostały sformalizowane i w postaci właściwych 

dokumentów są umieszczone na stronie internetowej Uczelni. Decyzje stypendialne są zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksem postępowania administracyjnego.  

Stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego dla 30% najlepszych 

doktorantów przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium 

doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowien R-0201-36/2012. Szczegółowe kryteria przyzwania 

stypendiów doktoranckich zostały opisane w ww. regulaminie. Rektor powołał odpowiednie 

Komisje ds. Stypendium Doktoranckiego, które rekomendują doktorantów z poszczególnych 

Wydziałów do przyznania stypendium oraz zwiększenia stypendium. Doktoranci wniosek 

składają na odpowiednio do tego przygotowanym formularzu, dostępnym na stronie 

internetowej wydziału i uczelni. Załącznikiem do wniosku jest dokument Mierniki oceny 

osiągnięć doktoranta. Należy ocenić pozytywnie precyzyjne i szczegółowe dane jakie 

doktorant musi przygotować w ww. dokumencie. Decyzje w sprawie stypendiów są 

wydawane zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.  

Doktoranci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym podkreślali skromną ilość 

przyznawanych stypendiów doktoranckich na Wydziale, jednakże uzasadnienie kierownika 

studiów doktoranckich oraz przedstawienie kryteriów przyznawania stypendiów nie budzą 

wątpliwości. Władze wydziału argumentowały niską liczbę stypendiów brakiem spełniania 

przez doktorantów wymagań z kryteriów, a nie brakiem środków finansowych.  

Informacje potrzebne doktorantom są zamieszczone na stronach internetowych Wydziału i 

Uczelni. Mają oni również zapewnioną odpowiednią opiekę administracyjną na Wydziale.  
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Budynek Wydziału jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Doktoranci studiów 

stacjonarnych warunki socjalne na Wydziale wskazywali jako odpowiednie. Podczas 

spotkania z Zespołem Oceniającym doktoranci podkreślali, że na studiach niestacjonarnych 

nie posiadają na Wydziale swojego miejsce pracy oraz dostępu do artykułów biurowych, a 

tego by oczekiwali od Wydziału.  

Doktoranci podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA podkreślali brak przejrzystej 

informacji w zakresie opłat za przeprowadzanie przewodu doktorskiego. Dodatkowo 

wątpliwości wśród doktorantów budzi popieranie opłat za ww. procedurę od doktorantów 

studiów niestacjonarnych, w sytuacji w której opłacają już wysokie czesne. Sugeruje się 

ponowne zastanowienie się nad koniecznością pobierania ww. opłat.  

Na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie studenci mają  opiekę  w 

zakresie rozwoju naukowego  i  pomocy dydaktycznej. Studenci  Wydziału mają  dowolność 

przy wyborze seminariów oraz tematów prac dyplomowych. Najczęściej kierują się oni 

tematyką seminarium lub wyborem konkretnego nauczyciela akademickiego, który je 

prowadzi. Pozytywnym aspektem jest fakt, że w trakcie spotkania z zespołem oceniającym 

PKA studenci nie zgłaszali uwag zakresie liczebności grup. Najczęstszym sposobem zapisów 

są listy indywidualne lub grupowe. Zdaniem studentów czasami takiego typu procedury 

zapisów powodują bardzo duże zamieszanie, dlatego bardziej preferowaną przez nich formą 

byłyby zapisy drogą elektroniczną. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych na dane 

seminarium o pierwszeństwie decyduje średnia uzyskana w ostatnim roku studiów.  

 Na wizytowanej jednostce studenci mają możliwość korzystania z indywidualnego 

programu kształcenia oraz indywidualnej organizacji studiów na podstawie Regulaminu 

studiów § 9 oraz § 10. Najczęściej z takiej formy kształcenia korzystają osoby wybitnie 

uzdolnione oraz osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Zdaniem studentów takie formy 

realizacji procesu kształcenia umożliwiają im dostosowanie całego programu do ich 

indywidualnych zainteresowań.  

 Studenci w trakcie spotkania z zespołem oceniającym PKA wielokrotnie podkreślali, 

że zarówno Władze Uniwersytetu i Wydziału oraz opiekunowie lat, są dla nich dostępni. 

Rektor i Dziekan do spraw studenckich mają wyznaczone godziny konsultacji,  

w trakcie których studenci mogą zapytać o najbardziej problematyczne kwestie. Osoby 

pełniące funkcję opiekuna roku w wizytowanej jednostce bardzo często organizują spotkania, 

które mają na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy Władzami wizytowanej jednostki 

oraz studentami.  

 W wizytowanej jednostce bardzo dobrze funkcjonuje regulamin pomocy materialnej, 

który jest zgodny z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Studenci stanowią większą część 

składu Komisji Stypendialnej. Decyzje wydawane są z poszanowaniem Kodeksu 

postępowania administracyjnego, a od nich przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej. Dodatkowo na Wizytowanym Uniwersytecie studenci mogą się ubiegać  

o stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, które jest przyznawane w ramach 

uczelnianego funduszu stypendialnego na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie z grudnia 2009 roku. Stypendium przeznaczone jest na wsparcie 

materialne osób potrzebujących, w szczególności sierot oraz mieszkańców dawnych kresów 

wschodnich Rzeczypospolitej pochodzenia polskiego. O stypendium ubiegać się mogą 

studenci UEK studiów stacjonarnych, studiujących lub rozpoczynających studia pierwszego 

lub drugiego stopnia, a szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium określa 

Regulamin Stypendium im. Księcia Lubomirskiego.  

 Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie bardzo dobrze funkcjonuje opieka nad 

osobami z niepełnosprawnościami, za którą odpowiedzialne jest Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, które zostało utworzone w październiku 2008 roku. Zadaniem Biura jest 

udzielanie pomocy i wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach 
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związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro 

podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy. 

Władze Uniwersytetu podkreśliły, że biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań  

w zakresie likwidowania barier architektonicznych, zakupu specjalistycznego sprzętu, 

zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich 

stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów.  

 

2)  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wprowadził system rozpatrywania skarg na kilku 

płaszczyznach, natomiast studenci nie do końca wiedzą w jaki sposób powinni zgłaszać 

ewentualne uwagi. W trakcie spotkanie zespołu oceniającego PKA stwierdzono, że 

najlepszym sposobem zdaniem studentów jest pomoc opiekuna poszczególnego rocznika. Jest 

to osoba, do której najczęściej zwracają się studenci. Wynika to z faktu, że większość uwag 

rozwiązywana jest za pomocą dyskusji oraz wzajemnego porozumienia. Studenci  

w trakcie spotkania z Zespołem oceniającym PKA potwierdzili, że opiekunowie wspierają ich 

zarówno w rozwiązywaniu konfliktów między sobą, jak również w sytuacjach, gdy jedną ze 

stron są pracownicy Politechniki. Dodatkowo studenci wyrazili opinię, że większość sytuacji 

rozwiązywana jest na tym etapie. W przypadku nie znalezienia rozwiązania kolejnym 

elementem jest rozmowa z Dziekanem ds. studenckich. Na tym etapie najczęściej 

rozpatrywane są trudniejsze sytuacje. Zdaniem studentów w przypadku zwrócenia się  

z prośbą o pomoc sprawy są rozpatrywane bardzo szybko i indywidualnie. Studenci mają 

również możliwość skorzystania z pomocy Rektora ds. studenckich.  

 W przypadku trudniejszych i bardziej kontrowersyjnych kwestii sprawa jest kierowana 

w celu rozpatrzenia do właściwej komisji. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym, w sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja 

dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród 

nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie. Powołany 

został także Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów i Studentów, który przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające.  

 Zdaniem studentów przedstawiony powyżej schemat postępowania w przypadku 

złożenia skargi jest skuteczny. Najczęściej konflikty są rozwiązywane w sposób polubowny  

w trakcie rozmowy z opiekunem roku. W niektórych przypadkach rozmowy prowadzone są  

w obecności Dziekana ds. studenckich.  

 W razie powstania w Uczelni sporu zbiorowego dotyczącego interesów studentów 

Przewodniczący Parlamentu prowadzi negocjacje z Rektorem w celu rozwiązania konfliktu.  

Sprawy  konfliktowe  w  grupie doktorantów  znajdują rozwiązanie  instytucjonalne .W 

Uczelni została powołana Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów oraz 

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów. W składzie obu komisji 

doktoranci znajdują się jednak  w mniejszości w stosunku do innych pracowników uczelni, co 

jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 

art. 226 ust. 2.  . System rozpatrywania skarg jest zapewniony przez komisję dyscyplinarną 

dla doktorantów na poziomie centralnym.  

 

3)  

Uczelnia respektuje prawo do samorządności doktoranckiej. Samorząd Doktorantów na 

poziomie centralnym zna swoje prawa i z nich korzysta (np. opiniowanie regulaminów, 

uczestnictwo w pracach Senatu itp. ).  

Przedstawiciel doktorantów na Wydziale, jest członkiem Rady Wydziału oraz odpowiednich 

komisji i uczestniczy w jej posiedzeniach, co zostało odnotowane w listach obecności np. na 

Radzie Wydziału oraz w protokołach.  
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Doktoranci mieli możliwość zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika studiów 

doktoranckich (Opinia Samorządu Doktorantów Wydziału Finansów z dn. 14. 09. 2012 r. )..  

Wątpliwości natomiast budzi fakt braku funkcjonującego formalnie Samorządu doktorantów 

zarówno na poziomie centralnym jak również na poziomie Wydziału Finansów UEK w 

trakcie przeprowadzania wizytacji. Mimo, że władze Wydziału respektują prawo do 

samorządności doktoranckiej aktywnie włączając ich w proces decyzyjny, to doktoranci nie 

są tym zainteresowani. Kadencja Samorządu Doktorantów wygasła w grudniu 2012 r. i do 

dnia wizytacji nie zorganizowano wyborów, w związku z tym doktoranci nie mają 

formalnego przedstawiciela zarówno w Uczelni jak i na Wydziale. Zaskakiwać może niska  

aktywność doktorantów, która wynika z braku ich chęci zaangażowania się w działania, a nie 

z ograniczeń zewnętrznych.  

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie bardzo dobrze funkcjonuje zarówno 

ogólnouczelniany, jak i Wydziałowy Samorząd Studentów. Zdaniem studentów wynika to  

z bardzo dobrego przygotowania samych członków oraz wsparcia ze strony Władz Uczelni 

oraz Wydziału. W trakcie rozmowy z Zespołem oceniającym PKA członkowie Samorządu 

wyrazili opinię, że głównym celem ich pracy jest wsparcie oraz reprezentowanie pozostałych 

studentów. Najczęstszymi wydarzeniami, które realizowane są przez Wydziałowy Samorząd 

Studentów są wydarzenia kulturalne, akcje charytatywne oraz szkolenia. Członkowie 

Samorządu Wydziałowego w trakcie spotkania z Zespołem oceniającym PKA stwierdzili, że 

Władze wizytowanej jednostki zapewniają im niezbędne wsparcie do prawidłowego 

prowadzenia działalności. Na działalność studencką Senat Akademicki przeznacza budżet, 

który jest rozdzielany przez organ uchwałodawczy Samorządu, następnie środki kierowane są 

do samorządów wydziałowych z uwzględnieniem zgłoszonego przez ich przedstawicieli 

zapotrzebowania.  

 Na wizytowanym Wydziale istnieje sześć kół naukowych, które realizują 

przedsięwzięcia pozwalające na poszerzenie wiedzy kierunkowej, rozwijanie umiejętności 

oraz nawiązywanie kontaktów. Najczęstszymi przedsięwzięciami realizowanymi przez 

studentów są szkolenia zwiększające umiejętności praktyczne oraz organizacja konferencji. 

Członkowie kół naukowych bardzo często realizują się w nich naukowo pisząc artykuły, które 

prezentowane są na konferencjach. Zdaniem studentów działalność w kołach naukowych 

skupiona jest na rozwijaniu, propagowaniu i stosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce oraz 

prezentacji własnych zainteresowań. Bardzo ważną kwestią przy działalności kół naukowych 

jest włączanie ich w opiekę nad infrastrukturą Uniwersytetu.  

 Z przedstawionych dokumentów wynika, że wizytowana jednostka spełnia wymóg art. 

61 ust. 3 oraz art. 67 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który określa minimalną 

reprezentacje studentów i doktorantów w organach kolegialnych.  

Z protokołów posiedzeń tych organów wynika również, że przedstawiciele studentów 

aktywnie angażują się w ich prace.  

 Przedstawiciele Samorządu Studentów stwierdzili, że wiedzą o szkoleniach 

organizowanych przez Parlament Studentów RP i jeżeli jest taka możliwość to chętnie 

korzystają z wiedzy i doświadczenia osób reprezentujących ogół studentów. Dodatkowo 

Wydziałowy Samorząd Studentów organizuje własne szkolenia, podczas których jego 

przedstawiciele omawiają również innego rodzaju tematykę.  

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 
4
 …w pełni……… 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

7.1)  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  w tym Wydział Finansów ma w pełni wdrożony 

system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej. Studenci bardzo pozytywnie 
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wypowiadają się na temat relacji z kadrą dydaktyczną. Ponadto mają zapewniony bardzo 

dobrze rozwinięty system pomocy materialnej. Bardzo dużym atutem jest szczególne 

zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  

 

7.2)  

Wizytowana jednostka ma w stopniu pełnym rozbudowany system rozpatrywania skarg. 

Działa on na kilku płaszczyznach, a studenci są w pełni świadomi struktury rozpatrywania 

uwag.   

 

7.3).  

Samorząd studentów w pełni realizuje wyznaczone przez Regulamin Samorządu Studentów 

cele i zadania. W odpowiedniej liczbie reprezentuje studentów w organach kolegialnych 

Uniwersytetu oraz Wydziału. Dodatkowo studenci są bardzo zaangażowani w prace 

Parlamentu Studentów RP. Samorząd Doktorantów  nie wykorzystuje swoich możliwości 

organizacyjnych.  

 

 

Kryterium 8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących 

proces zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi 

 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przepisy dotyczące procesu 

zapewnienia jakości kształcenia mają charakter scentralizowany określający cele i zadania dla 

jednostek organizacyjnych Uczelni. Są to przepisy o charakterze wykonawczym, regulujące 

ich wprowadzenie i realizację na szczeblu Uczelni i Wydziałów. Przepisy w tym zakresie 

obejmują dwie grupy, tj. bezpośrednio odnoszące się do funkcjonowania wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia oraz o charakterze ogólnym regulujące kwestie 

związane z odpowiedzialnością organów, procesem kształcenia oraz tworzeniem programów 

kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach 

podyplomowych, w tym m. in. zasadami dyplomowania, zasad rekrutacji, tokiem studiów, 

oceną nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

funkcjonowaniem biura karier, a także przepisy dotyczące pomocy udzielanej studentom w 

procesie kształcenia.  

Struktura odpowiedzialności w obszarze zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przebiega w dwóch płaszczyznach, 

tj. na poziomie uczelni (nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem USZJK sprawuje Rektor) 

oraz jednostki organizacyjnej (Dziekan odpowiada przed Rektorem za funkcjonowanie 

USZJK).  

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie założenia i zadania związane z 

wprowadzeniem  zmodyfikowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

zostały określone w Uchwale Senatu Nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie 

uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. W uchwale tej określono założenia i 

cele uczelnianego systemu, w zakresie monitorowania i doskonalenia programów kształcenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia, monitorowanie metod sprawdzania 

osiąganych efektów kształcenia, monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich, ocenę 

realizowanej polityki kadrowej oraz systemu wspierającego rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i 

organizacji studiów, ocenę poziomu naukowego jednostki, procedury wdrażania planów 

naprawczych oraz doskonalenie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.  
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Do realizacji celów określonych w wymienionej wyżej Uchwale oraz koordynacji 

działań jednostek organizacyjnych Uniwersytetu powołana została 15 – osobowa Komisja 

Rektorska ds. Jakości Kształcenia. W czasie wizytacji przedstawiono skład osobowy tej 

Komisji .  

Na Wydziale za realizację działań dotyczących funkcjonowania Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – jak już wyżej wspomniano - odpowiada przed 

Rektorem - Dziekan Wydziału. Dziekan Wydziału zobowiązany jest również do 

podejmowania działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale, a 

także sporządzania plan działań mających poprawić jakość kształcenia, który po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Wydziału zostaje przedstawiony dla Wydziałowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia. Rada Wydziału (przynajmniej raz w roku) rozpatruje sprawy dotyczące 

doskonalenia jakości kształcenia, z uwzględnieniem oceny efektów kształcenia.  

Zwraca się uwagę na fakt, iż w wymienionej wyżej Uchwale Senatu nie określono, kto 

powołuje organy uczelni odpowiedzialne za wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia, a także nie określono okresu kadencji tej komisji. `.  

Wykonując postanowienia wymienionej wyżej Uchwały Senatu dziekan Wydziału 

Finansów powołała 9 osobowy Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Zespół ma za 

zadanie opracowanie i wprowadzenie w życie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia – zgodnie w postanowieniami Rady Wydziały z dnia 19 listopada 2012 r.  

W Uczelni stosowanych jest szereg wewnętrznych aktów normatywnych, które 

regulują budowę i funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Ten liczący kilkadziesiąt składników zbiór - zgodnie z informacjami podanymi w raporcie 

samooceny oraz zweryfikowanymi w czasie wizytacji - dotyczy następujących obszarów 

problemowych: 

1. nadrzędne przepisy regulujące działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

określające kompetencje organów i jednostek to: 

 2 uchwały Senatu (w tym Statut UE ze zmianami oraz Regulamin studiów); 

 1 zarządzenie Rektora (w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Uczelni, w 

tym określające kompetencje prorektorów).  

2. przepisy konstytuujące wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, w tym 

dotyczące nauczycieli akademickich to: 

 2 uchwały Senatu (w tym zatwierdzająca uczelniany system zapewnienia jakości 

kształcenia oraz wprowadzenia systemu oceny zajęć dydaktycznych) 

3. przepisy dotyczące tworzenia programów kształcenia i określania efektów kształcenia 

oraz ich weryfikacji, to:  

 5 uchwał Senatu (w tym dotyczących wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia 

studiów doktoranckich, zmian w regulaminie studiów doktoranckich, studiów 

podyplomowych, określenia efektów kształcenia oraz wytycznych w zakresie 

opracowywania planów studiów i programów kształcenia, określenia efektów 

kształcenia dla kierunków studiów wyższych) 

4. przepisy dotyczące rekrutacji: 

 4 uchwały Senatu (w tym określające warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz 

warunki rekrutacji dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) 
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 3 zarządzenia Rektora (w tym w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji, 

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji 

Rekrutacyjnej oraz polowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów 

Doktoranckich i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów 

Doktoranckich) 

5. przepisy dotyczące toku studiów: 

 8 uchwał Senatu (w tym zatwierdzające Regulamin studiów, Regulamin studiów 

podyplomowych, Regulamin studiów doktoranckich, wytyczne w zakresie tworzenia i 

prowadzenia studiów doktoranckich, Regulamin odpłatności związanych z procesem 

kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych, ustalenia liczby 

studentów studiów stacjonarnych, limitów przyjęć na studia wyższe oraz warunków 

uruchomienia stacjonarnych studiów doktoranckich ) 

 8 zarządzeń Rektora (w tym w sprawie organizacji roku akademickiego i rozpoczęcia 

zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych, spotkań 

informacyjnych i szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę, wzorów 

umowy o kształcenie, wydawania elektronicznych legitymacji studenckich, 

regulaminu praktyk zawodowych, procedury weryfikacji prac dyplomowych 

systemem antypalgiat, utworzenie studiów doktoranckich) 

6. przepisy dotyczące Biura Karier: 

 1 zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu organizacyjnego uczelni.  

7. przepisy dotyczące pomocy udzielanej studentom i doktorantom w procesie kształcenia, 

to: 

 3 zarządzenia Rektora ( w tym w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów, w sprawie miesięcznej wysokości 

stypendiów i zapomogi dla studentów oraz doktorantów 

Akty normatywne związane z funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia obowiązujące na Wydziale Finansów: 

1. przepisy konstytuujące wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, w tym 

dotyczące nauczycieli akademickich: 

 przepisy ogólnouczelniane; 

2. przepisy dotyczące tworzenia programów kształcenia i określania efektów kształcenia na 

studiach I i II stopnia prowadzonych na Wydziale, to:  

 wyciągi z protokołów posiedzeń RW w sprawie przyjęcia opracowanych 

kierunkowych efektów kształcenia i programów kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów, uruchomienie nowych specjalności, zmian w programach studiów 

na poszczególnych kierunkach studiów, wyznaczeni osób odpowiedzialnych za 

wprowadzanie do systemu kierunkowych efektów kształcenia 

 wyciągi z posiedzeń RW w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Programowo-

Dydaktycznych ds. poszczególnych kierunków studiów, zatwierdzenia składu rad 

programowych dla studiów podyplomowych prowadzonych przy katedrach, 

powołania kierownika Rady Naukowej Studiów Doktoranckich;  

3. przepisy dotyczące toku studiów: 

 przepisy ogólnouczelniane 

 wyciągi z posiedzeń RW w sprawie wymogów stawianych pracom dyplomowym, 

składania prac dyplomowych  

 procedury zgłaszania do serwisu internetowego przedmiotów do wyboru 
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Uczelnia oraz Wydział posiadają stosowne dokumenty w wyżej wymienionym 

zakresie, łącznie z protokołami z posiedzeń Senatu i Rad Wydziałów dokumenty te 

zatwierdzające.  

Dokonując oceny i analizy powyżej opisanego zestawienia wewnętrznych aktów 

normatywnych należy zauważyć, że dotyczą one podstawowych obszarów determinujących 

jakość kształcenia w Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Zidentyfikowane akty normatywne odnoszą się do podstawowych składników systemu 

określonych w standardzie przed nowelizacja Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Nie 

wskazano wszystkich przepisów prawnych, które narzuca treść znowelizowanej ustawy, choć 

takie praktyczne przedsięwzięcia zdiagnozowano w toku procesu akredytacji. Za takie można 

uznać działania określające wpływ interesariuszy zewnętrznych czy wewnętrznych czy 

badania rynku pracy.  

Oceniając strukturę odpowiedzialności w obszarze zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzasadnione jest stwierdzenie, że 

została ona określona na poziomie Uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej.  

Zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 3 pkt. 3 Statutu Uczelnia Rektor sprawuje nadzór 

m. in. nad wdrożeniem i doskonaleniem systemem zapewnienia jakości kształcenia w 

Uczelni.  

Jak już wspominano wyżej w Uczelni formalnie nie powołano organów 

odpowiedzialnych za realizację uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

pomimo, iż takie organy w Uczelni funkcjonują. Na Wydziale Finansów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie identyfikuje się dokumenty potwierdzające funkcjonowanie 

Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości oraz sprawozdania (2) z posiedzeń zespołu, 

co potwierdza właściwe jego działanie w obszarze objętym jego zakresem działalności. 

Przedstawione w czasie wizytacji protokoły są jednak bardzo lakoniczne.  

Nadzór nad pracami wydziałowych zespołów prowadzi stała Komisja Rektorska do 

spraw Jakości Kształcenia 

 

Na Wydziale Finansów nie zostały opracowane odrębne zasady gromadzenia, 

analizowania i publikowania informacji na temat działań zakresie poszczególnych obszarów 

mających wpływ na jakość kształcenia, co związane jest ze scentralizowanym charakterem 

tego systemu obowiązującym Uniwersytecie. Jednakże, pomimo braku rozwiązań formalnych 

w tym zakresie, Wydział realizuje zadania wynikające Uchwały Nr 22/2012 z dnia 17 

września 2012 r. Senatu w sprawie wprowadzenia uczelnianego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia. Dotyczą one takich czynników wpływających na jakość kształcenia, jak: plany 

studiów i programy kształcenia, jakość kadry realizującej proces kształcenia, a także zasady 

oceniania studentów. Odbywa się to m. in. poprzez analizę ankiet studenckich (zawierających 

ocenę programów studiów, ocenę zajęć dydaktycznych oraz osób je prowadzących, a także 

warunki studiowania), ocenę dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich, 

ocenę hospitacji zajęć dydaktycznych.  

Dokumentacja na obecnym etapie opracowywania wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia to 2 sprawozdania z zebrania Wydziałowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia. Nie jest jednak kompletna, brak jest bowiem list obecności z posiedzeń 

Zespołu. Ponadto brak jest między innymi dokumentów w sprawie gromadzenia i 

przechowywania efektów kształcenia.  

Jak ustalono podczas wizytacji na posiedzeniach Rady Wydziału była omawiana 

problematyka związana z wymienionymi wyżej elementami wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia.  
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Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego …w pełni ……… 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego…………  

Z uwagi na scentralizowany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, jaki 

obowiązuje na Uczelni można uznać, że przepisy wewnętrzne regulują podstawowe obszary 

jakości kształcenia na poziomie Uczelni, a także Wydziału.   

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2 Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L. p.  Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo 
niedostate-

cznie 

1 strategia rozwoju  X    

2 

wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

jakości 

 X    

3 

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

oraz system ich 

weryfikacji 

 x    

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

x     

5 
prowadzenie 

badań naukowych 
 x    

6 

współpraca 

krajowa  

i międzynarodowa 

 x    

7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów
1
 

 x    
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8 

przepisy 

wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia 

jakości kształcenia 

 x    

 

Analiza raportu samooceny Wydziału Finansów oraz przeprowadzona wizytacja pozwala 

stwierdzić, iż analiza SWOT ujęta w strategii wydziału znajduje potwierdzenie w wynikach 

wizytacji. Wydział posiada bardzo wysoko kwalifikowana kadrę specjalizującą się w 

dyscyplinach, w których prowadzone jest kształcenie na studiach I, II i III stopnia. 

Wewnętrzny system jakości jest wdrożony i wspomaga doskonalenie jakości kształcenia. 

Zasoby infrastruktury dydaktycznej, w tym znakomita biblioteka oraz baza lokalowa i 

laboratoryjna wspomagają w wystarczającym stopniu osiąganie zakładanych efektów 

kształcenia. Zdywersyfikowana oferta dydaktyczna sprawia, że Wydział ma kandydatów o 

oczekiwanych zdolnościach i predyspozycjach do studiowania na oferowanych kierunków 

studiów. Jako słabe strony wskazane w analizie SWOT i potwierdzone w procesie wizytacji 

okazały się niewystarczającą oferta zajęć w języku angielskim, słaba dynamika uzyskiwania 

stopni doktora habilitowanego, słabsza aktywność naukowa w publikacjach o najwyższej 

punktacji - lista filadelfijska. Wydział podjął działania, które powinny w efekcie prowadzić 

do usunięcia słabych stron lub ich wyraźnego osłabienia, co pokazuje strategia Wydziału i 

przedstawiona wizja do roku 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


