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1. Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

1.1. Skład Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Przewodniczący:  

dr hab. Wojciech Downar, członek PKA  

 

członkowie: 

1.  prof. dr hab. Andrzej Cieślik – członek PKA 

2. dr hab. Joanna Moczydłowska – członek PKA 

3. mgr Łukasz Łukomski – ekspert PKA ds. postępowania oceniającego 

4. mgr Marcin Kowalski – ekspert PKA - pracodawca 

5. Mateusz Gustaw – ekspert PKA – przedstawiciel Parlamentu Studenckiego RP 

 

1.2. Informacja o procesie oceny 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale 

Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach 

harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 2016/2017. Polska 

Komisja Akredytacyjna po raz drugi oceniała jakość kształcenia na ww. kierunku. Poprzednio 

dokonano oceny w roku akademickim 2010/2011, przyznając ocenę pozytywną (Uchwała 

Nr 743/2011 Prezydium PKA z dnia 1 września 2011 r.), zalecają dalsze doskonalenie 

efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. 

Zespół Oceniający PKA (ZO) zapoznał się z raportem samooceny przekazanym przez władze 

Uczelni i Wydziału. Wizytacja rozpoczęła się od spotkania z władzami Uczelni oraz Wydziału, 

dalszy przebieg wizytacji odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie 

wizytacji odbyły się spotkania ze studentami, pracownikami Wydziału, z osobami 

odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

za prowadzenie kierunku studiów, praktyki, a także z przedstawicielami Samorządu 

Studentów. Ponadto dokonano przeglądu wybranych prac dyplomowych i etapowych, 

przeprowadzono hospitacje zajęć oraz dokonano przeglądu bazy dydaktycznej i socjalnej 

wykorzystywanej w procesie dydaktycznym. Przed zakończeniem wizytacji dokonano oceny 

stopnia spełnienia kryteriów, sformułowano uwagi i zalecenia, o których Przewodniczący 

Zespołu oraz eksperci poinformowali władze Uczelni na spotkaniu podsumowującym. 

Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy 

harmonogram przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków 

Zespołu Oceniającego, w Załączniku nr 2. 
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2. Podstawowe informacje o programie kształcenia na ocenianym kierunku 

(jeśli kierunek jest prowadzony na różnych poziomach kształcenia, informacje należy przedstawić dla 

każdego poziomu kształcenia) 

Nazwa kierunku studiów zarządzanie 

Poziom kształcenia 
(studia I stopnia/studia II stopnia/jednolite studia 

magisterskie) 

pierwszy stopień 

Profil kształcenia praktyczny 

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) studia niestacjonarne 

Nazwa obszaru kształcenia, do którego został 

przyporządkowany kierunek 
(w przypadku, gdy kierunek został przyporządkowany do 

więcej niż jednego obszaru kształcenia należy podać 

procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 

tych obszarów w liczbie punktów ECTS przewidzianej w 

planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia) 

nauki społeczne 

Dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny 

naukowe/artystyczne, do których odnoszą się 

efekty kształcenia na ocenianym kierunku  
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 

2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki 

oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 

179 poz. 1065) 

nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu, 

ekonomia, finanse 

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS 

przewidziana w planie studiów do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadającej poziomowi 

kształcenia 

Liczba semestrów: 6 

184 ECTS – spec. Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

184,5 ECTS – spec. Rachunkowość i podatki 

184,5 ECTS – spec. Administracja i zarządzanie 

publiczne 

Wymiar praktyk zawodowych / liczba godzin 

praktyk 

480 godz. 

Specjalności realizowane w ramach kierunku 

studiów 

Zarządzanie zasobami ludzkimi; 

Rachunkowość i podatki; Administracja i 

zarządzanie publiczne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwentów Licencjat 

Liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do 

minimum kadrowego  

12 

 
Studia stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Liczba studentów kierunku - 215 

Liczba godzin zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

i studentów na studiach stacjonarnych 

- - 
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3. Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 

Ocena stopnia spełnienia 

kryterium
1
 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa / 

Negatywna 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność 

z misją oraz strategią uczelni 
Zadowalająca 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
Zadowalająca  

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 
Zadowalająca 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia Zadowalająca 

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w procesie kształcenia 
Zadowalająca  

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia Zadowalająca 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w 

procesie kształcenia 
W pełni 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie 

w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia 
W pełni 

 
Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen, raport 

powinien zostać uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z kryteriów, w obrębie 

którego ocena została zmieniona, wskazać dokumenty, przedstawić dodatkowe argumenty i 

informacje oraz syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały zmianę, a ostateczną 

ocenę umieścić w Tabeli 1 

 

W odpowiedzi na Raport z wizytacji dokonanej w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. na 

kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w 

Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Uczelnia przesłała odpowiedzi, w 

których ustosunkowała się do uwag szczegółowych zawartych w poszczególnych kryteriach. 

 

Kryterium 1 

W odpowiedzi na uwagę dotyczącą rozpoczęcia prac nad aktualizacją strategii (obecny 

rok 2017 jest ostatnim rokiem jej obowiązywania) Uczelnia odpowiedziała, że aktualnie trwają 

prace nad jej modyfikacją. W nowej strategii miejsce kierunku „zarządzanie” z punktu 

widzenia strategicznych celów Uczelni i Wydziału będzie utrzymane.  

Zespół Oceniający (ZO) w uwagach zalecił wyprofilowanie specjalności 

„Rachunkowość i podatki” oraz „Administracja i zarządzanie publiczne”, w większym stopniu 

niż jest to dotychczas, na zagadnienia związane z dyscypliną nauk o zarządzaniu. Powyższa 

uwaga dotyczyła dwóch specjalności na kierunku „zarządzanie”, tj. „Rachunkowość i podatki” 

oraz „Administracja i zarządzanie publiczne”. W odpowiedzi na powyższą uwagę Uczelnia 

                                                           
1
 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów kształcenia różnią się, należy wpisać ocenę dla każdego 

poziomu odrębnie. 
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wymieniła nazwy przedmiotów, które na tych specjalnościach związane są z zarządzaniem. 

Informacje powyższe znane były Zespołowi Oceniającemu w trakcie wizytacji. Jednak 

Uczelnia przychylając się do sugestii ZO zmodyfikowała ofertę edukacyjną, w tym nazwy i 

częściowo treści specjalności planowanych w r.a. 2018/2019. W wyniku przeprowadzonych 

analiz i dyskusji Uczelnia proponuje od r.a. 2018/2019 rozpocząć kształcenia na specjalności 

„Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” (zamiast „Rachunkowość i podatki”) oraz 

„Zarządzanie jednostkami administracyjnymi” (zamiast „Administracja i zarządzanie 

publiczne”). W odpowiedzi na uwagę Uczelnia wymieniła przedmioty, które zostaną 

dodatkowo wprowadzone na nowych specjalnościach. Przedmioty te odpowiadają kanonowi 

nauk o zarządzaniu. Uwagę można uznać za uwzględnioną.  

Zespół Oceniający sformułował uwagę w zakresie efektów kształcenia dotyczącą 

zwiększenia zakresu umiejętności oraz uszczegółowienie części przedmiotowych efektów 

kształcenia, tak by oddawały specyfikę danego przedmiotu i umożliwiały dobór trafnej metody 

oceny stopnia osiągnięcia danego efektu przez studentów. W szczególności uwaga ZO 

dotyczyła faktu, że niektóre z przedmiotowych efektów kształcenia są tylko nieznacznie 

zmodyfikowanymi efektami kierunkowymi (przedmioty zostały wskazane w opisie kryterium 

1). W odniesieniu do wskazanych przez ZO w Raporcie z wizytacji efektów kształcenia (dla 

przedmiotów „Mikroekonomia”, „Zachowania organizacyjne” oraz „Zarządzanie zasobami 

ludzkimi”) Uczelnia zaproponowała zmianę brzmienia 4 efektów. Sposób sformułowania 

nowych efektów przedmiotowych wskazuje na właściwe uwzględnienie uwagi ZO. Ponadto, 

jak deklaruje Uczelnia, zintensyfikowane zostaną prace istniejącego od 2014 r. „Zespołu ds. 

weryfikacji poprawności programów przedmiotów”, mające na celu m.in. zwiększenie 

przewagi efektów z grupy umiejętności i kompetencji społecznych. Ponieważ niedociągnięcia 

związane z opisem efektów (szczególnie przedmiotowych) wynikają często ze sposobu ich 

formułowanie przez samych wykładowców Uczelnia planuje również przeprowadzenie 

szkoleń i warsztatów dla prowadzących zajęcia. Powyższe uwagi dotyczące efektów 

kształcenia można uznać za uwzględnione.  

Kolejna uwaga podniesiona przez ZO dotyczyła niewystarczająco precyzyjnie 

sformułowanych efektów praktyk zawodowych tak, by były one spójne z charakterem i 

założeniem tych zajęć. W odpowiedzi na powyższą uwagę Uczelnia dokonała zmian w 

efektach kształcenia dla modułu „Praktyka branżowa”. W opisie efektów kształcenia 

uwzględniona została specyfika specjalności, szczególnie w zakresie umiejętności. W 

załączeniu do odpowiedzi zostały przedstawione zmodyfikowane sylabusy dla każdej ze 

specjalności. Uwagę można uznać za uwzględnioną. 

W związku z tym, że Uczelnia uwzględniła każdą z uwag szczegółowych 

sformułowanych przez ZO do Kryterium 1 uzasadnionym jest podwyższenie oceny tego 

kryterium z  „zadowalającej” na „w pełni”.  

 

Kryterium 2 

W odpowiedzi na uwagę dotyczącą konieczności zapewnienia studentom z naboru 

zimowego takiego samego programu i planu studiów, jaki realizują studenci z naboru letniego 

Uczelnia stwierdziła, iż studenci z naboru śródrocznego, mają przyznany status 

indywidualnego studiowania i realizują wszystkie przedmioty z planu studiów kierunku 

„zarządzanie”. Wskazane w Raporcie z wizytacji dwa przypadki studentek, które ukończyły 

studia o semestr wcześniej, według wyjaśnień Uczelni, zrealizowały wszystkie przedmioty 

zaplanowane na semestr 6 w poprzednich semestrach. Uczelnia podkreśla, że takie przypadki 

miały charakter jednostkowy, jednak przyznaje, że mogła przy tym być naruszona sekwencja 

przedmiotów. Aby takich sytuacji uniknąć w przyszłości Uczelnia zmodyfikowała zapis 
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obowiązującej instrukcji dotyczącej indywidualizacji procesu studiowania, wprowadzając 

punkt 11, w którym zobowiązuje się Dziekana do nadzoru na indywidualizacją toku studiów, 

m.in. w zakresie następstwa treści przedmiotów, osiągania założonych efektów, metod ich 

weryfikacji. Zobowiązano również dyrektorów jednostek do wzmożonego nadzoru nad 

realizacją indywidualizacji studiowania, co będzie weryfikowane w audytach wewnętrznych. 

Zmodyfikowana instrukcja znajduje się w załączeniu do wyjaśnień Uczelni. Można uznać, iż 

powyższa uwaga została uwzględniona.  

ZO sformułował uwagę dotyczące potrzeby opracowania systemu ewaluacji miejsc 

odbywania przez studentów praktyk zawodowych oraz zalecił zwiększenie wiarygodności 

weryfikacji efektów kształcenia przypisanych praktykom. W odpowiedzi na powyższe uwagi 

Uczelnia podjęła szereg działań. Pracownia Kształcenia Praktycznego, jednostka 

odpowiedzialna w Uczelni za realizację praktyk zawodowych, opracowała nowe wzory 

dokumentów: oprócz istniejącej „Karty praktyk” przygotowano „Ankietę dotyczącą 

studenckich praktyk zawodowych (wypełnia Student)” oraz „Ankietę dotyczącą studenckich 

praktyk zawodowych (wypełnia Praktykodawca)”. Dokumenty te zostały załączone do 

odpowiedzi Uczelni. Ich treść wskazuje jednoznacznie, iż pomogą one w ocenie stopnia 

realizacji efektów kształcenia dla praktyki zawodowej. Ponadto Pracownia Kształcenia 

Praktycznego wraz z Sekcją Akredytacji i Jakości Kształcenia w r.a. 2017/2018 

przeprowadzać będzie audyt realizacji praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach, w 

tym na kierunku „zarządzanie”. Wobec powyższego można uznać, że przedstawione uwagi 

dotyczące praktyk zawodowych zostały uwzględnione.  

W odpowiedzi na uwagę dotyczącą konieczności zapewnienie studentom właściwej 

higieny pracy umysłowej przez zmniejszenie liczby godzin zajęć realizowanych w trakcie 

jednego zjazdu Uczelnia deklaruje ponowne konsultacje z Samorządem Studenckim, zarówno 

Uczelnianym, jak i Wydziałowym oraz opiekunami grup, w sprawie liczby zjazdów. Obecny 

stan jest wynikiem uwzględnienia próśb studentów wnioskujących o mniejsza liczbę zjazdów.  

Można uznać, iż uwaga ta zostanie uwzględniona, po konsultacji ze studentami. 

W Raporcie z wizytacji ZO uznał, iż konieczna jest zmiana koncepcji nauczania 

języków obcych, tak by wszyscy studenci mogli osiągnąć efekty kształcenia K_U10 („posiada 

umiejętność przygotowania oraz wystąpień ustnych w języku obcym dotyczących nauk 

ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu w zakresie właściwym dla praktyki gospodarczej”) 

oraz K_U11 („posiada umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, w tym nauk o 

zarządzaniu, zgodne z wymaganiami określonymi do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego”). ZO zalecił wzbogacenie oferty języków obcych.  

W celu pełnego osiągnięcia efektów K_U10 oraz K_U11 Uczelnia przedstawiła 

założenia zmodyfikowanej koncepcji kształcenia. Od r.a. 2017/2018 Uczelnia stworzy 

możliwość kontynuacji języka obcego w trzech grupach językowych (j. angielski, j. niemiecki, 

j. rosyjski). Ponadto zostanie stworzona możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 

językowych w wymiarze 15 godz., których celem będzie uzupełnienie wiedzy i umiejętności 

językowych. W odpowiedzi na uwagę dotyczącą braku nauczania języka specjalistycznego 

Uczelnia przedstawiła treści umieszczone na platformie ONTE, które student musi opanować 

w semestrze V. Treści te podzielone są na poszczególne specjalności i dla każdej z nich 

przedstawionych jest co najmniej kilkanaście zagadnień w języku angielskim. W ramach 

każdego zagadnienia przewidziane są testy i quizy. Zamieszczone na platformie ONTE treści 

w zakresie nauczania języka specjalistycznego są na stosunkowo zaawansowanym poziomie, 

obejmującym specjalistyczne teksty i słownictwo.  

Ponadto studenci kierunku „zarządzanie” uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w 

języku angielskim. W r.a. 2016/2017 było to pięć przedmiotów („Project management”, 

„Economic valuation of a company”, „Savoire vivre w biznesie”, „Fundamentals of 
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management”, „ECR – case studies”). Na podstawie posiadanych informacji można stwierdzić, 

że Uczelnia przedstawia studentom ofertę w zakresie nauczania języka obcego na poziomie 

B2. Wobec powyższego Uczelnia uwzględniła uwagi dotyczące nauczania języka obcego, 

jednak ten obszar kształcenia powinien być szczególnie monitorowany, z punktu widzenia 

weryfikacji przedmiotowych (językowych) efektów kształcenia. 

W odpowiedzi na uwagę dotyczącą konieczności archiwizowania wszystkich prac 

przejściowych i egzaminacyjnych Uczelnia odpowiedziała, że brak niektórych prac 

egzaminacyjnych / zaliczeniowych / przejściowych wynikał w dużej mierze z przeprowadzki 

związanej z wcześniejszymi pracami remontowymi. Przegląd prac egzaminacyjnych dokonany 

przez ZO podczas wizytacji wykazał, iż w przypadku przedmiotu „Prawo gospodarcze” 

pytania egzaminacyjne nie pozwalały na weryfikację przedmiotowych efektów kształcenia. W 

związku z tą uwagą Uczelnia opracowała zestaw pytań egzaminacyjnych (przedstawiony w 

załączniku do odpowiedzi Uczelni), który odpowiada efektom i treści przedmiotu. 

Jednocześnie znowelizowano uchwałę Kolegium WSG z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: 

instrumentów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W uchwale tej m.in. 

doprecyzowano obowiązki pracowników naukowo – dydaktycznych w zakresie weryfikacji i 

archiwizacji dokumentacji dotyczącej osiągania założonych efektów kształcenia. Ponadto 

podjęto Uchwałę Kolegium WSG z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie: zakresu i wymiaru zadań i 

obowiązków dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Załącznik do ww. uchwały nakłada 

na każdego pracownika prowadzącego zajęcia obowiązki m.in. w zakresie archiwizacji prac 

etapowych z danego przedmiotu, wypełnianie protokołów zajęć oraz wypełnianie „Karty 

weryfikacji efektów zajęć dydaktycznych”. Dokumenty te załączone są do odpowiedzi Uczelni 

i wskazują na właściwy kierunek mający na celu naprawę zauważonych przez ZO 

niedociągnięć. Biorąc pod uwagę poczynione do tej pory kroki w tym zakresie można uznać, 

że powyższa uwaga została przez Uczelnie uwzględniona.  

Kolejna uwaga ZO dotyczyła uzupełnienia w sylabusie rodzajów aktywności własnej 

studenta, które uzasadniałaby przypisanie danemu przedmiotowi stosunkowo wysokiej liczby 

punktów ECTS. Uwaga ta dotyczyła trzech przedmiotów: „Zachowania organizacyjne”, 

„Zarządzanie jakością” oraz „Prawo gospodarcze”. W tych przypadkach przeszacowano 

nakład pracy własnej studenta, nie określając szczegółowo jakie rodzaje aktywności studenta 

stanowią o tak wysokim nakładzie pracy własnej (określono jedynie „wykonywanie zadań 

indywidualnie i grupowo”). W odpowiedzi Uczelnia określiła jakie rodzaje aktywności 

wchodzą w zakres nakładu pracy własnej studenta dla każdego z wymienionych przedmiotów 

(m.in. przygotowanie do zaliczenia, wykonywanie zadań na platformie ONTE, przygotowanie 

zadań na zajęcia warsztatowe, analiza studiów przypadków, itp.). Do odpowiedzi Uczelnia 

dołączyła sprawozdanie dotyczące ww. przedmiotów pn.: „Analiza rozwoju programów 

przedmiotów”. Uczelnia przedstawiła również nowe, poprawione sylabusy.  

W odpowiedzi na uwagę dotyczącą  konieczności zwiększenia nadzoru promotorskiego 

nad jakością prac dyplomowych Uczelnia stwierdza, że analiza prac dyplomowych jest 

przeprowadzana przez Zadaniowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i deklaruje 

prowadzenie działań doskonalących w tym zakresie. Brak jest jednak konkretnego, 

udokumentowanego planu działań w tym zakresie. 

Kolejna uwaga ZO zawarta w Raporcie z wizytacji dotyczyła konieczności 

zaktualizowania literatury zalecanej studentom w sylabusach i udostępnienie jej w bibliotece 

Uczelni. W tym zakresie Wydział podjął działania mające na celu aktualizację i wzbogacenie 

zasobów bibliotecznych oraz dokonanie przeglądu sylabusów w tym zakresie. Na ten cel 

przeznaczono łącznie 6.000 zł (w załączeniu do odpowiedzi znajduje się deklaracja Prezydenta 

WSG dotycząca wydatkowania środków). Uwaga została przez Uczelnię uwzględniona.  
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W odpowiedzi na uwagę dotyczącą zbyt dużej liczby studentów w grupie warsztatowej, 

co wiąże się z widocznym pogorszeniem komfortu pracy w procesie kształcenia Uczelnia 

przedstawiła „Umowę w sprawie współpracy przy wykorzystaniu infrastruktury budynkowej – 

Poznańska 10 w Inowrocławiu dla realizacji wspólnych celów”.  Zgodnie z tą umową Uczelnia 

będzie wynajmować dodatkowe sale wykładowe, które mieszczą się w sąsiedztwie Wydziału, 

w budynku przy ul. Poznańskiej 10. W ramach tej umowy została określona minimalna 

powierzchnia jaką Uczelnia może dysponować w ww. budynku (150 m
2
). Działania te, według 

Uczelni, pozwolą na wyeliminowanie konieczności łączenia grup i zbyt dużej liczby studentów 

na poszczególnych formach zajęć. Niniejsza uwaga została przez Uczelnię uwzględniona.   

W odpowiedzi na zalecenie ZO dotyczące zwiększenia zakresu interaktywnych metod  

wykorzystywania platformy zdalnego nauczania, Uczelnia przedstawiła „Informacją o 

działaniach w zakresie intensyfikacji wykorzystania platformy zdalnego nauczania ONTE”. 

Oprócz informacji przedstawiono „Sprawozdanie z pierwszych spotkań w ramach szkolenia z 

funkcjonowania platformy zdalnego nauczania ONTE”. Do tej pory odbyły się trzy spotkania 

dla pracowników prowadzących zajęcia. W informacji Uczelnia określiła program szkolenia 

oraz zawarła listy obecności. Zalecenie to jest realizowane przez Uczelnię. 

W związku z tym, że Uczelnia uwzględniła każdą z uwag szczegółowych 

odnoszących się do kryterium 2 oraz podjęła szereg udokumentowanych działań w tym 

zakresie można podwyższyć ocenę tego kryterium z „zadowalającej” na „w pełni”.  

 

Kryterium 4 

Odnosząc się do uwagi dotyczącej podjęcia działań mających na celu ustabilizowanie 

składu minimum kadrowego Uczelnia podała przyczyny niestabilności kadry w ostatnich kilku 

latach (6 lat od poprzedniej wizytacji PKA na kierunku „zarządzanie”). Do argumentów tych 

zaliczono m.in.: przejście na profil praktyczny (osoby z doświadczeniem praktycznym 

stanowią obecnie znaczącą część minimum kadrowego), brak wyrażania zgody na pracę poza 

podstawowym miejscem pracy na innych uczelniach. Rotacja wynikała również z przejścia w 

tym okresie 2 pracowników na emeryturę oraz rezygnacja jednej osoby, które stanowiły 

minimum kadrowe kierunku „zarządzanie”. Uczelnia podkreśla, że wśród osób stanowiących 

minimum kadrowe lub prowadzących zajęcia na kierunku jest grupa osób, które są związane z 

kierunkiem „zarządzanie” niezmiennie od wielu lat. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty 

można uznać, że uwaga ZO została uwzględniona.  

Uczelnia ustosunkowała się do uwagi ZO dotyczącej intensyfikacji działań mających na 

celu rozwój naukowy kadry poprzez premiowanie publikacji w pismach z listy A o wysokim 

Impact Factor. W odpowiedzi na powyższą uwagę Uczelnia podała przykłady wsparcia, 

również finansowego związanego z rozwojem naukowym. Dostęp do wsparcia na 

indywidualny rozwój ma każdy pracownik, jednak stopień jego wykorzystania zależy od wielu 

czynników, m.in. zaangażowania samego pracownika. Uczelnia poddała przykłady (z ostatnich 

dwóch lata) sfinansowania procedur: habilitacyjnej i doktorskiej dla swoich pracowników 

realizowanych w zewnętrznych ośrodkach naukowych. Uczelnia w zakresie rozwoju 

kompetencji językowych pracowników stwarza możliwość bezpłatnego korzystania z kursów 

językowych. Z tej możliwości w r.a. 2016/2017 skorzystało 47 pracowników. W konsekwencji 

można stwierdzić, że Uczelnia stwarza możliwość wsparcia rozwoju naukowego, w 

szczególności awansów naukowych, rozwoju kompetencji językowych oraz działalności 

publikacyjnej pracowników.  Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Uczelni można uznać, 

że uwaga została uwzględniona.  

Odnosząc się do uwagi dotyczącej prawidłowości obsady zajęć Uczelnia informuje, iż 

współpraca z osobą, co do której ZO wyraził wiele uwag podczas hospitacji zajęć, została 
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zakończona z końcem r.a. 2016/2017. Zajęcia obecnie są prowadzone przez osobę o wysokich 

kompetencjach dydaktycznych i naukowych. Podjętym działaniom, według deklaracji Uczelni, 

będzie towarzyszyło również bieżące monitorowanie obsady prowadzonych zajęć. Należy 

uznać, iż powyższa uwaga została uwzględniona.  

W związku z tym, że Uczelnia uwzględniła każdą z uwag szczegółowych 

odnoszących się do kryterium 4 można podwyższyć ocenę tego kryterium z 

„zadowalającej” na „w pełni”.  

 

Tabela 1 

Kryterium Ocena spełnienia kryterium
 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa  

Uwaga: należy wymienić tylko te kryteria, w odniesieniu do 

których nastąpiła zmiana oceny 
 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją 

oraz strategią uczelni  
W pełni 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia  
W pełni 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia W pełni 
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4. Szczegółowy opis spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

1.1. Koncepcja kształcenia 

1.2. Prace rozwojowe w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla 

kierunku studiów 

1.3. Efekty kształcenia  

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 1 

1.1.  

Koncepcja kształcenia na kierunku „zarządzanie” zakłada kształcenie praktyczne, 

zgodnie z profilem, z ukierunkowaniem na wiedzę specjalistyczną i umiejętności, które są 

potrzebne na rynku pracy. Koncepcja kształcenia osadzona jest w naukach ekonomicznych, 

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ale również występują elementy ekonomii oraz finansów 

(powyższe dyscypliny zostały określone w drodze uchwały Kolegium WSG z dnia 30 czerwca 

2015 r.). 

Koncepcja kształcenia opiera się na powiązaniu z rynkiem pracy oraz na 

interdyscyplinarności kształcenia. W misji Uczelni znajduje się stwierdzenie o „najwyższym 

poziomie teoretycznym i praktycznym oraz przygotowanie (studentów) do nowoczesnego 

stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskim” oraz „dostosowanie 

form oraz treści do lokalnego rynku pracy”. Strategia Uczelni wyraźnie podkreśla znaczenie 

przedsiębiorczości w kształceniu (Uniwersytet Przedsiębiorczy). W założeniach strategii 

Uczelnia stara się wprowadzić formułę produktu edukacyjnego opartego na elastyczności, 

aplikacyjności oraz uzawodowieniu kształcenia. 

Na poziomie Wydziału kierunki strategiczne to umacnianie pozycji naukowej WZiNS, 

stałe doskonalenie jakości edukacyjnej, nawiązanie partnerskich relacji z podmiotami 

otoczenia społeczno – gospodarczego oraz doskonalenie kultury organizacyjnej i poprawa 

funkcjonowania Wydziału.  

Koncepcja kształcenia jest zgodna z misją Uczelni oraz z założeniami strategii 

Wydziału. Wydział na ocenianym kierunku prowadzi profil praktyczny, poprzez kontakty 

z interesariuszami zewnętrznymi czyni wysiłki w kierunku dostosowania oferty kształcenia do 

rynku pracy. Obrany kierunek upraktycznienia i uzawodowienia kierunku jest dobrą 

alternatywą, zarówno dla studentów, jak i rynku pracy.  

Wydział na kierunku „zarządzanie” kształci na trzech specjalnościach: „Zarządzanie 

zasobami ludzkimi”, „Rachunkowość i podatki” oraz „Administracja i zarządzanie publiczne”.  

Dwie ostatnie specjalności powinny być w większym stopniu wyprofilowane na 

zagadnienia związane z zarządzaniem. Trzecia z wymienionych specjalności, z punktu 

widzenia koncepcji kształcenia, obejmuje przede wszystkim przedmioty z zakresu nauk 

o administracji oraz prawa. Dlatego należałoby przeanalizować zasadność kształcenia na tej 

specjalności na kierunku „zarządzanie”.  

 

1.2. 

Uczelnia prowadzi prace rozwojowe poprzez swoją jednostkę Kreator Innowacyjności. 

Kadra ocenianego kierunku, według informacji przekazanych podczas wizytacji, uczestniczyła 

w realizacji dwóch, ze wskazanych w raporcie samooceny 17 projektów: „Badanie profilu 

i zachowań rekreacyjnych LPKiW w Myślęcinku wraz z oceną wybranych założeń 

strategicznych poszerzających i uatrakcyjniających ofertę usługową i funkcjonalną obiektu” 
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oraz „Optymalizacja procesu sprzedaży produktów finansowych w ADS Finance Sp. z o.o.”. 

Studenci kierunku, jako ankieterzy, również brali udział w realizacji dwóch projektów. Władze 

Wydziału podczas spotkań w czasie wizytacji nie wskazali projektów, których efekty 

zostałyby wykorzystane w projektowaniu programu kształcenia.  

Studenci Wydziału mogli wziąć udział w kilku prezentacjach funkcjonalności systemu, 

wypracowanego w ramach projektu dla spółki ADS. Było to jednak wydarzenie jednorazowe, 

a oprogramowanie nie jest dostępne w laboratoriach Wydziału. 

 

1.3. 

Efekty kształcenia są spójne z efektami właściwymi dla obszaru nauk społecznych, 

dziedziny nauk ekonomicznych oraz dyscyplin, do których przyporządkowano efekty 

kształcenia (nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów). Jednocześnie stwierdzono rozbieżność 

między dziedzinami i dyscyplinami, do których przypisano kierunkowe efekty kształcenia, 

a treściami przedmiotów realizowanych w ramach specjalności „Administracja i zarządzanie 

publiczne”. Treści przedmiotów: Postępowanie administracyjne i sądowe, Wprowadzenie do 

administracji publicznej, E-administracja, System budżetowy samorządu terytorialnego, 

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego, Protokół dyplomatyczny i etykieta 

w administracji, Systemy administracyjne w UE wymagają powiązania efektów kształcenia 

z dziedziną nauk prawnych, dyscypliną nauki o administracji. Aktualnie przedmiotowe efekty 

kształcenia określone dla tych przedmiotów nie znajdują odzwierciedlenia w treści efektów 

kierunkowych przyjętych dla kierunku „zarządzanie”. 

Efekty kierunkowe w stopniu zadowalającym oddają praktyczny profil kształcenia 

(11 efektów z zakresu wiedzy, 11 z zakresu umiejętności, 7 z zakresu kompetencji 

społecznych), jednak sposób sformułowania części z nich powoduje, że są niezrozumiałe, np. 

K_W04 „posiada wiedzę na temat osobliwości i prawidłowości zachowań organizacyjnych 

oraz uwarunkowań odpowiadających kierunkowi studiów”. Ponadto treści efektów K_K01 

i K_K06 są niemal identyczne. Poza wymienionymi uwagami efekty są sformułowane w 

sposób zrozumiały, umożliwiający ich osiągnięcie przez studentów ocenianego kierunku.  

Niektóre z efektów kierunkowych bezpośrednio nawiązują do zdobywania przez 

studenta umiejętności praktycznych właściwych dla zakresu działalności zawodowej 

odpowiadającego ocenianemu kierunkowi (np. „potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 

pojawiające się w praktyce gospodarczej”, „posiada umiejętność wyboru metody zbierania 

i kompilacji danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych”).  

W zbiorze efektów kierunkowych określono również efekt „językowy” (K_U11) 

odpowiadający umiejętnościom zgodnie z wymaganiami opisu poziomów Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Przedmiotowe efekty kształcenia w większości przypadków są tylko nieznacznie 

zmodyfikowanymi efektami kierunkowymi. Na przykład: efekt dla przedmiotu 

Mikroekonomia: „posiada umiejętność analizowania otoczenia rynkowego podmiotów 

gospodarczych oraz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce w 

różnych strukturach rynkowych” jest niemal kopią efektu kierunkowego K_U01 „posiada 

umiejętność analizowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych oraz potrafi 

prawidłowo interpretować zjawiska pojawiające się w praktyce gospodarczej”. Efekt dla 

przedmiotu Zachowania organizacyjne „posiada umiejętność poprawnej identyfikacji i 

diagnozy procesów i zjawisk społecznych dotyczących relacji i postaw pracowniczych w 

zakresie struktury organizacyjnej” jest nieznacznie zmodyfikowanym efektem kierunkowym 

K_U05 „posiada umiejętność poprawnej identyfikacji i diagnozy procesów i zjawisk 

społecznych dotyczących relacji i postaw pracowniczych”. Efekt zadeklarowany dla 

przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi „rozumie osobliwości i zasady funkcjonowania 

grup społecznych i innych elementów struktury społecznej, między innymi istoty zarządzania, 
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zasady wyboru właściwego stylu przewodzenia zespołom” jest niemal kopią kierunkowego 

efektu K_W05 „rozumie osobliwości i zasady funkcjonowania grup społecznych i innych 

elementów struktury społecznej”. 

Część efektów przyjętych dla praktyk zawodowych nieprawidłowo przypisano do 

wiedzy. Na przykład efekty wskazany jako wiedza „student potrafi scharakteryzować profil 

działalności instytucji, omówić jej strukturę…” to efekt, który należy zaliczyć do grupy 

umiejętności. Część efektów jest niemożliwa do osiągnięcia w ramach praktyk zawodowych. 

Na przykład trudno oczekiwać od opiekuna praktyk, by realizował efekt „student posiada 

wiedzę odnośnie metod, narzędzi i technik funkcjonowania administracji publicznej lub 

„student posiada wiedzę na temat metod i instrumentów kształtowania zachowań 

organizacyjnych”. Są to efekty właściwe dla zajęć o charakterze wykładowym. 

Na spotkaniu z ZO studenci stwierdzili, że efekty kształcenia z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych (zawarte na platformie e-learningowej ONTE - 

Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych) są dla nich przejrzyste i zrozumiałe. Studenci 

wyrazili opinię, że na każdym roku studiów efekty kształcenia są osiągane (praktycznie na 

wszystkich przedmiotach) i są lub będą przydatne w pracy zawodowej.  

Studenci zgłosili uwagi dotyczące języka angielskiego, z którego sylabus, w ich opinii 

jest „przeszacowany” w swoich założeniach - studenci sądzą, iż nie są w stanie osiągnąć 

założonych efektów kształcenia w ciągu trzech semestrów nauki języka obcego. 

 

Ocena kryterium 1 - zadowalająca 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Koncepcję kształcenia można określić jako standardową, niezawierającą innowacyjnych 

rozwiązań, jednak zauważyć należy, że przyjęta struktura modułów oraz ich treści, szczególnie 

modułu kierunkowego i wybieralnego, umożliwiają studentowi zdobywanie aktualnej wiedzy 

i umiejętności z zakresu zarządzania (np. warsztaty eksperckie w kilku obszarach, przedmioty 

„Wyzwania zarządzania XXI wieku - ekonomia zamkniętego obiegu”, „Metody wyceny 

kompetencji pracowniczych”). Przyjęta koncepcja kształcenia jest zgodna z założeniami misji 

Uczelni i strategii Wydziału.  

Efekty kształcenia w stopniu zadowalającym oddają praktyczny profil kształcenia. 

Właściwie przypisano je do dziedziny nauk ekonomicznych i dyscyplin: nauki o zarządzaniu, 

ekonomia, finanse. Jednocześnie w wizytowanej jednostce prowadzone jest kształcenie na 

specjalności „Administracja i zarządzanie publiczne”, której treści wykraczają poza 

kierunkowe efekty kształcenia przyjęte dla kierunku „zarządzanie”. Nieprecyzyjnie 

sformułowano niektóre efekty dla praktyk zawodowych (efekty z zakresu wiedzy). 

Przedmiotowe efekty kształcenia określono na wysokim poziomie ogólności, co powoduje, że 

nie oddają one często specyfiki przedmiotu oraz są trudne do weryfikacji.  

 

Dobre praktyki 

Brak 

Zalecenia 

 Uczelnia powinna rozpocząć pracę nad aktualizacją strategii, ponieważ obecny rok 

2017 jest ostatnim rokiem jej obowiązywania. 

 W procesie doskonalenia efektów kształcenia należy w jeszcze większym stopniu 

zapewnić przewagę efektów z grupy umiejętności i kompetencji społecznych.  

 Zalecane jest wyprofilowanie specjalności „Rachunkowość i podatki” oraz 

„Administracja i zarządzanie publiczne” w większym stopniu na zagadnienia zarządcze. 
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 Zalecane jest uszczegółowienie części przedmiotowych efektów kształcenia, tak by 

oddawały specyfikę danego przedmiotu i umożliwiały dobór trafnej metody oceny 

stopnia osiągnięcia danego efektu przez studentów.  

 Niezbędne jest skorygowanie efektów kształcenia przyjętych dla praktyk zawodowych 

tak, by były one spójne z charakterem i założeniem tych zajęć. 

 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia 

2.1 Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia. 

2.2 Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia. 

2.3 Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie efektów 

kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się. 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 2 

2.1. 

Program i plan studiów stanowią logiczną sekwencję przedmiotów umożliwiających 

osiąganie efektów kształcenia studentom, którzy rekrutowani są w rekrutacji „letniej”. 

Wymagana liczba punktów ECTS w toku studiów I stopnia wynosi 184, z niewielkimi 

różnicami w zależności od specjalności. Struktura punktów ECTS za poszczególne moduły 

studiów (grupy przedmiotów) jest prawidłowa, ze stosunkowo dużą liczbą punktów ECTS za 

przedmioty podstawowe i kierunkowe (70,5 punktu). Na poziomie przedmiotów określony jest 

nakład pracy studenta, z uwzględnieniem głównych elementów pracy studenta (z podziałem na 

zajęcia w kontakcie bezpośrednim oraz zajęcia w kontakcie pośrednim).  

Jednak wobec braku wielu prac etapowych niemożliwa była pełna ocena, czy liczba 

punktów ECTS przypisana do przedmiotu jest adekwatna do nakładu pracy studenta. 

W przypadku części przedmiotów istnieją co do tego poważne wątpliwości. Na przykład karta 

przedmiotu Zachowania organizacyjne informuje, że przedmiot obejmuje 16 godzin 

realizowanych na uczelni i 50 godzin pracy własnej studenta, przy czym jedyna informacja 

o pracy studenta wskazuje na „wykonywanie zadań indywidualnie i grupowo” oraz 

przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę. Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością 

realizowanego wyłącznie w formie wykładu zawiera informację o 30 godzinach nakładu pracy 

własnej. Brak jest informacji uzasadniających taki nakład pracy własnej. Podobnie, przedmiot 

Prawo gospodarcze realizowany wyłącznie w formie wykładu obejmuje 20 godzin pracy 

własnej. 

Studenci rekrutowani w rekrutacji zimowej zaczynają studia od semestru 2. Studenci w 

takim przypadku muszą w indywidualnym trybie nauczania uzupełnić przedmioty 

z pierwszego semestru do końca czasu trwania studiów, co powoduje, że przedmioty bazowe 

zaliczane są później, niż przedmioty specjalistyczne. Na przykład w karcie zaliczenia jednej ze 

studentek z rekrutacji zimowej stwierdzono, że w semestrze ostatnim (6) zaliczała przedmiot 

Podstawy finansów. Zarówno studenci z naboru letniego, jak i zimowego realizują studia w 

wymiarze 6 semestrów. Na przykład studentka nr albumu 24988 zrekrutowała się 21 marca 

2014 roku, a ukończyła studia 28 października 2016, co oznacza, że semestr szósty trwał 

praktycznie około miesiąca. Powoduje to dysproporcję liczby ECTS osiąganą w ramach 

semestrów (np. studentka nr indeksu 24932 w semestrze 6 zaliczyła przedmioty o wartości 

13,5 ECTS, a w skali ostatniego roku studiów 38,5 ECTS). Ze wstępnych wyjaśnień władz 

Uczelni wynika, że takie przypadki mają charakter jednostkowy. Jednocześnie władze Uczelni 

zadeklarowały, że zostaną podjęte działania precyzujące i zaostrzające zapisy wewnętrznych 
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aktów prawnych, a także zostanie wzmożony nadzór nad realizacją indywidualnego toku 

kształcenia. 

Uczelnia prowadzi zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz lektoratów. 

Zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim są wspomagane 

przez materiały zamieszczone na platformie ONTE. W zdecydowanej większości przypadków 

mają one charakter statyczny (są to materiały o charakterze podręcznikowym oraz quizy 

i zadania pozwalające studentowi na samoocenę postępów w uczeniu się). W przypadku 

pojedynczych przedmiotów wykorzystanie platformy zdalnego nauczania jest dominującą 

formą dydaktyczną (np. Rynek pracy). 

Platforma ONTE pełni również szereg funkcji pomocniczych z wiązanych z 

usprawnieniem komunikowania się pracowników Uczelni, studentów, absolwentów oraz 

przedstawicieli otoczenia, w tym pracodawców. Pracownicy i studenci są przygotowani do 

korzystania z platformy. W toku studiów znajduje się przedmiot „Praktyczne podstawy 

kształcenia zdalnego”. Ponadto realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość reguluje Uchwała Kolegium Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z dnia 8 

lipca 2014 r. w sprawie opracowania autorskich programów nauczania, przygotowania 

materiałów dydaktycznych oraz wykorzystywania metod i technik kształcenia zdalnego. 

Metody stosowane w procesie dydaktycznym są określone w sylabusach. Różnorodność 

metod jest stosunkowo duża, należą do nich m.in.: projekt, studium przypadku, dyskusja, 

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja panelowa, pokaz, burza mózgów, 

czy też metody które są dedykowane do konkretnego przedmiotu, np. symulacje umów 

ubezpieczenia. Trafność doboru większości metod dydaktycznych i ich specyficzność należy 

ocenić jako prawidłową. Jednak niektóre z metod i form zajęć są nieadekwatne do 

praktycznego profilu kształcenia. Niektóre przedmioty kluczowe dla kierunku „zarządzanie” 

realizowane są tylko w formie wykładów (np. Zarządzanie jakością, Kultura organizacyjna, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi). Hospitacje wykazały, że zajęcia zadeklarowane w programie 

studiów jako warsztatowe mają charakter wykładów konwersatoryjnych. Warunki, w których 

prowadzone były hospitowane zajęcia deklarowane jako warsztatowe uniemożliwiały 

realizację tej formy zajęć (np. przedmiot Projekty inwestycyjne - zbyt mała sala w stosunku do 

liczebności grupy, zbyt liczna grupa studentów jak na zajęcia o charakterze warsztatowym – 

ok. 30 osób). 

Ponadto, w Raporcie samooceny Uczelnia zadeklarowała, że lektoraty prowadzone są w 

grupach nieprzekraczających 25 osób, co i tak jest grupą bardzo liczną i nie zapewniającą 

pełnej możliwości aktywnego udziału w zajęciach językowych. Tymczasem, w trakcie 

wizytacji stwierdzono, że do grupy językowej zapisanych było 30 osób, z czego obecnych było 

22, co i tak było zdecydowanie za dużo biorąc pod uwagę rozmiary sali. Wskazane byłoby 

zatem ograniczenie grup lektoratowych do maksymalnie 15 osób. Studenci również 

potwierdzili, że na wizytowanym kierunku grupy warsztatowe są liczne (do 25 osób), co 

utrudnia rozpoznanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb studentów. 

Analiza sylabusów wskazuje na powtarzanie się niektórych treści w ramach różnych 

przedmiotów. Na przykład temat „Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacji” 

realizowany jest w ramach zajęć Nauka o organizacji i przedsiębiorstwie oraz jako odrębny 

przedmiot Metody i techniki zarządzania. W większości przypadków treści przedmiotowe 

nawiązują do aktualnej wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych, jednak literatura zalecana 

studentom w sylabusach często jest starsza niż 10 lat, co przy dynamice rozwoju nauk 

o zarządzaniu należy ocenić krytycznie. 

Podczas spotkania z ZO studenci pozytywnie ocenili przydatność sylabusów w procesie 

uczenia się. Studenci posiadali informację o metodach i kryteriach oceniania z poszczególnych 

przedmiotów, ale zgłosili uwagi dotyczące wymaganej literatury, przypisanej do 

poszczególnych przedmiotów, która często, w ich opinii, jest przestarzała. Sylabusy z 
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przedmiotów podstawowych i kierunkowych dostępne są w wersji on-line, zarówno dla 

interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  

Uczelnia w niektórych przypadkach nie zapewnia właściwej higieny pracy umysłowej. 

Zajęcia realizowane są w godzinach 7.00 – 21.00 z jedną długą przerwą obiadową. Tak duża 

liczba godzin zajęć w czasie jednego zjazdu utrudnia optymalne przyswajanie wiedzy 

i kształtowanie zakładanych umiejętności. Na spotkaniu z ZO studenci potwierdzili, że 

organizacja procesu kształcenia nie w pełni stwarza warunki do efektywnego uczestniczenia 

we wszystkich zajęciach m.in. poprzez długie bloki zajęć. Studenci stwierdzili jednak, że 

organizacja procesu kształcenia na kierunku „zarządzanie” pozwala na osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, z wyłączeniem języka angielskiego.  

 

2.2. 

Ogólna ocena trafności doboru, specyficzności, kompleksowości i różnorodności metod 

sprawdzania i oceny jest zadowalająca. Stosowanych jest wiele metod weryfikacji i oceny 

(określonych w sylabusie), wśród których wyróżnić można m.in.: ocena wypowiedzi ustnych, 

wkład w dyskusję, praca pisemna, testy na platformie ONTE, realizacja projektu, 

wykonywanie zadań indywidualnie lub grupowo, itp..  

Jednak zauważyć należy pewne błędy w tym obszarze, ponieważ studenci mogą nie 

osiągnąć wszystkich efektów kształcenia. Studenci, którzy wybierają naukę języka obcego 

wyłącznie drogą online nie osiągają efektu K_U10 „posiada umiejętność przygotowania oraz 

wystąpień ustnych w języku obcym dotyczących nauk ekonomicznych, w tym nauk o 

zarządzaniu w zakresie właściwym dla praktyki gospodarczej”. Analiza materiałów 

zamieszczonych na platformie wskazuje, że osiągnięcie tego efektu jest niemożliwe wobec 

braku specjalistycznych treści „dotyczących nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu 

w zakresie właściwym dla praktyki gospodarczej”. Ponadto akceptowana przez Uczelnię 

nieobecność części studentów na zajęciach kontaktowych powoduje brak możliwości oceny, 

czy posiadają oni umiejętność wystąpień ustnych. Nie zostaje osiągnięty także efekt K_U11 

ponieważ, jak wynika z analizy prac egzaminacyjnych, hospitacji zajęć oraz z rozmowy 

nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia z języka obcego, ok. 30% studentów nie 

osiąga poziomu B2, a 100% nie osiąga efektu „posiada umiejętności językowe w zakresie 

nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu …”. Pytania na egzaminie końcowym są 

bardzo proste (najwyżej poziom A2, który w sylabusie deklarowany jest jako warunek 

wstępny do rozpoczęcia nauki). Program studiów nie zawiera zajęć z języka obcego 

specjalistycznego. Tylko bardzo nieliczne tematy w ramach kursu podstawowego dotyczą 

problematyki ekonomicznej i zarządczej. W roku akademickim 2015/2016 żaden student nie 

przystąpił do egzaminu zewnętrznego z języka obcego. Oferta nauczania języków obcych 

ogranicza się do języka angielskiego. Studenci wskazują na brak innych niż lektoraty zajęć w 

językach obcych. 

Uczelnia nie przedłożyła wszystkich prac etapowych potwierdzających weryfikację 

efektów kształcenia, między innymi z takich przedmiotów jak: Podstawy zarządzania, 

Negocjacje w biznesie, Relacje społeczne, Finanse publiczne, Rynki finansowe, Rynek pracy, 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Zachowania organizacyjne, Podstawy makroekonomii, 

Marketing, Psychologia pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nauka o organizacji 

i przedsiębiorstwie, Mikroekonomia). Tym samym pełna ocena metod i form weryfikacji 

efektów kształcenia była niemożliwa. 

Analiza prac etapowych udostępnionych przez Uczelnię wskazała na kilka 

nieprawidłowości. Stwierdzono przypadki zaniżania poziomu wymagań wobec studentów. Na 

przykład egzamin z przedmiotu Prawo gospodarcze obejmował trzy pytania otwarte, w tym; 

„Opisz zagadnienia, które znasz najlepiej” , „Czego nie wiedziałaś wcześniej, a dowiedziałaś 

się z prawa gospodarczego?”.  



18 
 

Prace dyplomowe są na ogół zgodne z kierunkiem „zarządzanie”. Analizowane przez 

Zespół Oceniający prace są na przeciętnym poziomie. Prace w ograniczonym stopniu mają 

charakter aplikacyjny (brak wniosków doskonalących procesy lub działania zarządcze, brak 

pogłębionej diagnozy problemów występujących w organizacjach, sztuczne powiększanie 

objętości prac przez dużą liczbę zdjęć i rysunków, wykorzystywanie starych źródeł, liczne 

błędy metodyczne).  

Osiągnięcie efektów kształcenia uzyskanych podczas praktyki potwierdzane jest przez 

opiekuna praktyk na podstawie wpisów do karty praktyk, zgodnych z programem praktyk 

i potwierdzonych przez zakład pracy. Podstawę organizacji praktyk na Wydziale stanowi 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych. W ramach praktyki „Kompetencje 

pracownicze” student zobowiązany jest zrealizować 160 godzin, z czego 120 godzin w miejscu 

odbywania praktyki, natomiast 40 godzin stanowi tzw. pracę własną studenta. Z kolei praktyki 

branżowe (I i II) wymagają odbycia 240 godzin w miejscu praktyki oraz 80 godzin pracy 

własnej studenta. W sumie student realizuje 480 godzin praktyk. W toku studiów student 

uzyskuje 18 punktów ECTS za odbyte praktyki (po 6 punktów za każdą z nich). Praktyka 

„Kompetencje pracownicze” kładzie nacisk na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

związane z funkcjonowaniem pracownika w środowisku pracy. Praktyka branżowa uwzględnia 

specyfikę obszaru/ specjalności realizowanego w ramach kierunku "zarządzanie”. Koordynacja 

praktyk „Kompetencje pracownicze” spoczywa na Koordynatorze ds. kształcenia 

praktycznego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania. Z kolei osobą, która pełni funkcję 

opiekuna praktyk w przypadku praktyk branżowych jest pracownik dydaktyczny ze względu 

na przygotowanie merytoryczne w określonym obszarze kierunkowym. Do zadań 

Koordynatora należy nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesu praktyk na kierunku 

„zarządzanie”, jak również organizacja szkoleń specjalistycznych nieobjętych programem 

nauczania oraz pozyskiwanie do współpracy nowych przedsiębiorstw. Celem praktyk 

„Kompetencje pracownicze” jest zapoznanie studenta I roku z przedsiębiorstwem, bądź 

urzędem administracji państwowej i gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcjonowania pracownika w miejscu pracy. Cele praktyk branżowych różnią się w 

zależności od specjalności. W przypadku specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi celem 

praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz 

zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń w zakresie zarządzania potencjałem 

społecznym w firmie ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia wiedzy praktycznej, 

umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie studiowanego obszaru kształcenia. 

Podstawowym celem praktyk zawodowych dla specjalności Rachunkowość i Podatki jest 

wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych 

doświadczeń w zakresie rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem 

pogłębienia wiedzy praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie 

studiowanego obszaru kształcenia. Dla specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne 

podstawowym celem praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy 

zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń w zakresie funkcjonowania 

administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia wiedzy praktycznej, 

umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie studiowanego obszaru kształcenia. 

Z analizy Kart praktyk zawodowych oraz przeprowadzonych rozmów wynika, że efekty 

kształcenia osiągnięte podczas praktyk określa student, często opisane w Kartach przez 

studentów efekty są tożsame dla obu rodzajów praktyk.  

Uczelnia ma podpisane umowy z szeregiem partnerów, których treścią jest również 

odbywanie praktyk przez studentów. Uczelnia przedstawiła listę takich podmiotów. W firmach 

tych istnieje możliwość realizacji programu praktyk zawodowych. Analiza miejsc odbywania 

praktyk pokazała, że praktyki odbywały się również w miejscach, w których nie było 

możliwości zrealizowania pełnego programu praktyki, np. mikroprzedsiębiorstwa czy 
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gospodarstwo rolne. Część prac dołączonych do Karty praktyk branżowych, które miały 

potwierdzać osiągnięte efekty, nie była powiązana z miejscem odbywania praktyki. Karta nie 

zawiera opinii zakładowego opiekuna praktyki. 

Miejsce odbywania praktyk zawodowych wskazuje sam student. Jest to w większości 

przypadków miejsce pracy zawodowej studenta. Uczelnia nie prowadzi hospitacji praktyk, 

sporadycznie weryfikuje miejsca ich odbywania pod kątem możliwości osiągnięcia efektów 

kształcenia. Dowodem jest dokumentacja praktyk (np. student nr indeksu 25776 realizował 

praktykę w mikroprzedsiębiorstwie, a wśród swoich aktywności wymienia „zapoznanie się ze 

specyfiką różnych działów”, których w tym przedsiębiorstwie nie ma). Z rozmowy odbytej 

w trakcie wizytacji wynika, że nie ma współpracy między uczelnianymi opiekunami praktyk 

i opiekunami w miejscu ich odbywania. 

Uczelnia w sposób ograniczony weryfikuje stopień osiągnięcia efektów kształcenia 

przewidzianych dla praktyk zawodowych. Student sam ocenia, na ile – w jego subiektywnej 

ocenie – osiągnął te efekty. Nie ma żadnej opinii sformułowanej przez opiekuna praktyk w 

miejscu ich odbywania. Prace, które mają stanowić dowód nabycia kompetencji zawodowych 

w toku praktyk są w niektórych przypadkach fikcyjne (np. studentka nr albumu 25365 

odbywała praktykę w przedsiębiorstwie Sanplast SA, a prace będące podstawą zaliczenia 

dotyczą opracowania uchwały sejmiku wojewódzkiego oraz opracowanie uchwały rady miasta 

i zarządzenia burmistrza, mimo że studentka nie odbywała praktyk w żadnej jednostce 

samorządu terytorialnego). 

Na spotkaniu z ZO studenci stwierdzili, że stosowane metody sprawdzania 

i weryfikowania efektów kształcenia (prace pisemne, testy, sprawdziany, raport z badań, 

realizacje projektów wypowiedzi ustne, prace dyplomowe), wspomagają ich w procesie 

uczenia się, m.in. dzięki indywidualnemu podejściu nauczyciela do każdego studenta w czasie 

sesji egzaminacyjnej. Studenci są zapoznawani ze schematami rozwiązań, a następnie 

rozwiązują zadania i problemy samodzielnie zarówno w trakcie zajęć, jak i w ramach pracy 

własnej. Umiejętności studentów ocenianie są na bieżąco podczas zajęć oraz poprzez 

sprawdziany pisemne obejmujące poszczególne działy przedmiotu. Wiedza teoretyczna 

sprawdzana jest podczas zaliczeń i egzaminów, prowadzonych w formie ustnej bądź pisemnej. 

Weryfikacją umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i przedstawiania ich 

w usystematyzowanej formie pisemnej jest realizacja projektów przejściowych i pracy 

dyplomowej.  

System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia na podstawie tych metod polega na 

określeniu skali ocen w regulaminie studiów oraz zdefiniowaniu możliwie jednoznacznych 

kryteriów oceny stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia w kartach 

informacyjnych modułów. Informacje o kryteriach i metodach oceny są przekazywane 

studentom, przez nauczyciela akademickiego, na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu 

a następnie są konsekwentnie realizowane. System jest jednakowy dla wszystkich studentów 

i obowiązuje w całym Wydziale.  

W opinii studentów na wizytowanym kierunku przestrzegane są zasady higieny 

dotyczące procesu sprawdzania i oceny efektów kształcenia, które zostały zawarte 

w Regulaminie Studiów WSG oraz sylabusach. W sytuacjach konfliktowych związanych z 

oceną efektów kształcenia, istnieje możliwość, przez studenta, wglądu do swojej pracy (jeżeli 

jest to praca pisemna) lub/oraz możliwość ubiegania się o egzamin komisyjny w celu 

ponownej weryfikacji osiągniętych efektów.  

 

2.3. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego 

i podpisanie umowy o naukę z kandydatem. Każdy kandydat rejestruje się w aplikacji 

„Wirtualna Rekrutacja” na stronie internetowej, dostępnej ze strony internetowej Uczelni, a po 
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uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje drogą 

elektroniczną informację o przyjęciu na studia oraz o terminie podpisania umowy. Oferta 

studiów na kierunku „zarządzanie” kierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

oraz osób pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach, głównie regionu kujawsko-

pomorskiego. W roku akademickim 2016/2017 o przyjęciu na studia na kierunku 

„zarządzanie” decydowało spełnienie warunków formalnych - przyjęto wszystkich 

kandydatów.  

Uczelnia nie stosuje żadnych wymagań wstępnych wobec kandydatów na studia 

z wyjątkiem wymagań formalnych (posiadanie świadectwa maturalnego). Jednostka 

opracowała stosowną procedurę rekrutowania studentów wnioskujących o potwierdzanie 

efektów uczenia się. Dotychczas nie było takich przypadków.  

Proces dyplomowania zaplanowano właściwie. Składa się on z następujący 

przedmiotów: Podstawy pisania pracy dyplomowej, Edycja i prezentacja danych, Konsultacje 

dyplomowe oraz Seminarium dyplomowe. Zasady procesu dyplomowania są transparentne. 

Student otrzymuje opiekę promotorską oraz dodatkowo zajęcia seminaryjne na temat metodyki 

pisania prac dyplomowych.  

W trakcie egzaminu dyplomowego student odpowiada na pytania związane z tematem 

pracy oraz inne pytania kierunkowe. Poziom ich trudności należy ocenić jako odpowiedni do 

stopnia i profilu kształcenia. 

Warunkiem kwalifikacji na określony semestr studiów jest osiągnięcie przez kandydata 

wszystkich zakładanych efektów kształcenia dla danego etapu studiów. W przypadku 

stwierdzenia niewielkich różnic programowych, kandydat może być zakwalifikowany na 

wnioskowany semestr z jednoczesnym poleceniem zaliczenia różnic programowych 

(równoważne z osiągnięciem brakujących efektów kształcenia) w trakcie trwania tego 

semestru. 

Uczelnia jest przygotowana na przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów 

uczenia się. W 2014 r. zostało powołane Międzyuczelniane Centrum Uznawalności Efektów 

Kształcenia (MCUEK). Na stronie internetowej przedstawiono zasady oraz procedury 

związane z potwierdzaniem efektów uczenia się.  

Na spotkaniu z ZO studenci stwierdzili, że z ich punktu widzenia wymagania 

rekrutacyjne są odpowiednie w kontekście zachowania równych szans w podjęciu kształcenia. 

Informację o procesie rekrutacji, przyjętych zasadach dyplomowania, uznawania efektów 

kształcenia i potwierdzania efektów uczenia się można uzyskać na stronie internetowej 

Uczelni. 

 

Ocena kryterium 2 - zadowalająca 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia w stopniu zadowalającym dostosowała program zajęć do poziomu i profilu 

kształcenia. Treści programowe są spójne z przedmiotowymi i kierunkowymi efektami 

kształcenia. Metody i formy zajęć zadeklarowane przez Uczelnię w Raporcie samooceny 

częściowo nie znajdują potwierdzenia w praktyce dydaktycznej, ponieważ niektóre 

przedmioty, również kluczowe dla kierunku „zarządzanie” realizowane są tylko w formie 

wykładów. Ponadto hospitacje zajęć wykazały, że zajęcia zadeklarowane w programie studiów 

jako warsztatowe mają charakter wykładów konwersatoryjnych. 

Brakuje właściwej organizacji praktyk, w tym metod ewaluacji miejsca jej odbywania i 

jej przebiegu. Zastrzeżenia budzi dobór praktykodawców, np. mikroprzedsiębiorstwa, 

gospodarstwo rolne, które nie są adekwatne do programu praktyki. Ponadto Uczelnia nie 

prowadzi systematycznych hospitacji praktyk oraz w sposób ograniczony weryfikuje stopień 

osiągnięcia efektów kształcenia.  
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Studenci otrzymują indywidualne wsparcie w procesie uczenia się, jednak wizytowana 

jednostka nie zapewnia właściwej organizacji zajęć (zbyt duża liczba godzin w czasie jednego 

zjazdu). 

Zaznaczyć również należy, iż niezbędny jest ściślejszy nadzór nad realizacją 

indywidualnego toku kształcenia, w związku z rekrutacją zimową.  

Wizytowana jednostka nie zapewnia możliwości osiągnięcia wszystkich zakładanych 

efektów kształcenia (nie są w pełni osiągane efekty K_U10 „Posiada umiejętność 

przygotowania oraz wystąpień ustnych w języku obcym dotyczących nauk ekonomicznych, w 

tym nauk o zarządzaniu, w zakresie właściwym dla praktyki gospodarczej” oraz K_U11 

„Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu, 

zgodne z wymaganiami określonymi do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego”). 

System sprawdzania i oceniania w ograniczonym stopniu zapewnia monitorowanie 

postępów w uczeniu się oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia. 

Uczelnia nie potwierdziła weryfikacji efektów kształcenia z dużej części przedmiotów 

(brak prac etapowych, brak wykazu pytań na egzamin ustny, brak dokumentowania 

aktywności studentów na zajęciach mimo wysokiego udziału tej aktywności w ocenie 

końcowej). Brak wielu prac etapowych oraz ogólnikowe informacje zawarte w sylabusach 

wskazują na prawdopodobieństwo, że wartość punktów ECTS w przypadku wielu 

przedmiotów jest zawyżona. 

Proces rekrutacji jest transparentny. Uczelnia nie stawia kandydatom żadnych wymagań 

poza formalnymi, wynikającymi w regulacji prawnych. Proces dyplomowania wymaga 

podjęcia działań doskonalących mających na celu podniesienie jakości prac dyplomowych 

i większego ich dostosowania do praktycznego profilu kształcenia. 

 

Dobre praktyki  

Brak 

Zalecenia 

 Niezbędne jest zapewnienie studentom z naboru zimowego takiego samego programu 

i planu studiów, jaki realizują studenci z naboru letniego (o rocznej wartości 

przedmiotów na poziomie 60 ECTS). 

 Wskazane jest dużo bardziej interaktywne wykorzystywanie platformy zdalnego 

nauczania. 

 Zaleca się dostosowanie metod i form zajęć do praktycznego profilu studiów oraz 

wielkości grup studenckich do warsztatowej formy zajęć. 

 Należy opracować system ewaluacji miejsc odbywania przez studentów praktyk 

zawodowych. 

 Zaleca się zaktualizowanie literatury zalecanej studentom w sylabusach i udostępnienie 

jej w bibliotece Uczelni. 

 Konieczne jest zapewnienie studentom właściwej higieny pracy umysłowej przez 

zmniejszenie liczby godzin zajęć realizowanych w trakcie jednego zjazdu. 

 Konieczna jest zmiana koncepcji nauczania języków obcych, tak by wszyscy studenci 

mogli osiągnąć efekty kształcenia K_U10 oraz K_U11. Zalecane jest wzbogacenie 

oferty języków obcych. 

 Niezbędne jest weryfikowanie wszystkich przedmiotowych efektów kształcenia 

i dokumentowanie tego procesu. 
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 Zaleca się zwiększenie wiarygodności weryfikacji efektów kształcenia przypisanych 

praktykom oraz bardziej krytyczny dobór miejsca odbywania praktyk, tak by możliwe 

było osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia. 

 Należy scharakteryzować w sylabusie oraz udokumentować aktywność własną studenta 

uzasadniającą przypisanie danemu przedmiotowi określonej wartości punktów ECTS. 

 Niezbędne jest zwiększenie nadzoru promotorskiego nad jakością prac dyplomowych. 

 Zaleca się poddać analizie metody i efekty nauczania z języków obcych, w tym 

pozyskanie opinii studentów w tym zakresie i następnie podjęcie stosownych działań w 

celu doskonalenia stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia. 

 Zaleca się przeprowadzenie przeglądu sylabusów w zakresie wymaganej literatury 

i wykorzystanie wniosków do doskonalenia procesu kształcenia. 

 Zaleca się zmniejszenie grup warsztatowych w celu rozpoznania indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb studentów. 

 Zaleca się dostosowanie liczby studentów w grupie warsztatowej do liczby miejsc 

w sali, w której warsztaty się odbywają (poprawa komfortu pracy w procesie 

kształcenia).  

 

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

3.1. Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia 

3.2. Publiczny dostęp do informacji 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 3 

3.1. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) został wprowadzony 

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Uchwałą nr 20/2007/2008 Senatu Uczelni z dnia 

30 września 2008 r. Natomiast WSZJK w obecnym kształcie został określony na podstawie 

Uchwały Kolegium WSG z dnia 2 września 2014 r. (aktualizacja procedur - Uchwała 

Kolegium z 24 marca 2015 r.). System ma na celu dostarczenie następujących instrumentów 

doskonalenia jakości kształcenia: kształtowanie postaw projakościowych wśród nauczycieli 

akademickich, ocena jakości procesu dydaktycznego, standaryzacja procesu dydaktycznego, 

kontrola procesu dydaktycznego, prowadzenie polityki kadrowej, rozwój oferty dydaktycznej, 

uzyskanie konkurencyjności oferty edukacyjnej. Zgodnie z założeniami systemu efekty 

kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia przygotowują jednostki 

naukowo-dydaktyczne, opiniuje Senacka Podkomisja ds. KRK i Efektów Kształcenia oraz 

Senat Uczelni, a zatwierdza Kolegium. Programy i plany studiów przygotowane przez 

jednostki naukowo-dydaktyczne zatwierdza Kolegium po zaopiniowaniu przez Senat. Plany 

studiów są oceniane i udoskonalane w jednostkach naukowo-dydaktycznych 

z uwzględnieniem opinii studentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Program przedmiotu 

przygotowuje, wskazany przez kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, nauczyciel 

akademicki, który realizuje dany przedmiot. Program przedmiotu zawiera wykaz efektów 

kształcenia przyporządkowanych do kierunkowych efektów kształcenia, treści kształcenia, 

metody i formy prowadzenia zajęć, metody weryfikacji zakładanych efektów, wymiar godzin 

zajęć oraz warunki zaliczenia. Programy studiów i opisy efektów kształcenia są udostępniane 

pracownikom i studentom Uczelni na platformie zdalnego nauczania ONTE. 

W projektowaniu i opracowaniu programów kształcenia oraz dostosowaniu efektów 

kształcenia do oczekiwań rynku pracy zaangażowani są interesariusze wewnętrzni 

i zewnętrzni. Proces ten jest uwarunkowany procedurą PW 13 opracowanie i weryfikacja 
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efektów kształcenia, programów i planów studiów, oraz innymi, nieformalnymi formami 

wymiany informacji na temat programu i efektów kształcenia. Niniejsza procedura została 

określona przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, uwzględniając Uchwałę Kolegium 

WSG z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Kolegium nr 

13/2011/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania i wprowadzania 

programów kształcenia zgodnych z KRK dla Szkolnictwa Wyższego. Aktualizacja tej 

procedury postępowania oraz wszystkich pozostałych procedur, stanowiących część składową 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, został dokonana na podstawie 

Uchwały Kolegium WSG w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2015 r. 

Po każdym roku akademickim Senacka podkomisja ds. oceny jakości kształcenia 

opracowuje raport dotyczący funkcjonowania WSZJK w mijającym roku akademickim. Każdy 

raport dzieli się na dwie części: diagnoza oraz sugestie i zalecenia, w których zdefiniowane 

zostają zaobserwowane problemy i niedoskonałości oraz propozycje działań naprawczych. 

Raport ten, w drodze uchwały, zostaje przyjęty przez Kolegium WSG w Bydgoszczy. Ponadto 

Kolegium zatwierdza harmonogram planowanych działań w ramach WSZJK na kolejny rok 

akademicki. W trakcie wizytacji przedłożono członkom Zespołu Oceniającego do wglądu 

wyżej opisane raporty i harmonogramy działań odnoszące do następujących lat akademickich: 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

Zarządzeniem Rektora WSG z dnia 7 marca 2016 r. powołano nowy skład. Posiedzenia 

tego Zespołu są protokołowane. Protokoły zostały przedłożone do wglądu w trakcie wizytacji. 

Wynika z nich m. in., że Zespół analizując wady systemu, proponował zmiany w składzie 

minimum kadrowego, zmiany efektów kształcenia, a także zmiany w procesie dyplomowania 

tj. doprecyzowanie kryteriów oceniania. 

Uchwałą z dnia 23 września 2014 r. Kolegium w WSG w Bydgoszczy powołało Zespół 

ds. weryfikacji poprawności programów przedmiotów. Podstawowym zadaniem Zespołu jest 

wykazywanie nieprawidłowości w wypełnianiu formularza, formułowanie zaleceń służących 

doskonaleniu programu przedmiotu. Zespół doradza w zakresie KRK i opisu efektów 

kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Przykładowa uwaga 

z przeprowadzonych analiz dotyczyła aktualizacji literatury przedmiotu. Uwagi przekazywane 

są nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu dane zajęcia, do których sformułowano 

zastrzeżenia. W protokołach z takich rozmów wskazywano również m.in. na: brak 

przypisanych godzin, konieczność uszczegółowienia efekty kształcenia, unikania jednej 

metody weryfikacji efektów kształcenia, konieczność wskazania liczby punktów na zaliczenie, 

literatura uzupełniająca nie może być powtórzeniem literatury podstawowej. 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów wprowadził z dniem 22 października 2013 r. 

Instrukcję w sprawie weryfikacji efektów kształcenia. Zgodnie z tą instrukcją weryfikacja 

efektów kształcenia powinna zostać przeprowadzona po zakończeniu cyklu kształcenia oraz po 

zakończeniu każdego roku akademickiego. Weryfikacja powinna uwzględniać następujące 

zakresy działań: analizę opisu efektów kształcenia z uwzględnieniem opinii interesariuszy 

zewnętrznych, analizę planowanej realizacji efektów zawartej w opisie przedmiotu i programie 

nauczania, analizę adekwatności zaplanowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia w 

ramach realizacji danego przedmiotu, przeprowadzanie hospitacji zajęć i ankietyzacji 

studentów oceniających dane zajęcia, badanie opinii studentów dotyczącej efektów kształcenia 

na danym kierunku, analizę procesu dyplomowania, pozyskiwanie opinii o funkcjonowaniu 

studentów na praktykach, pozyskiwanie informacji z Działu Marketingu i Informacji oraz 

w Biura Karier w zakresie badania losów absolwentów. W protokołach z oceny prac 

licencjackich obronionych w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 rekomendowano wznowiony 

nadzór profesorski zarówno w kontekście przygotowania merytorycznego jak i edytorskiego. 

Interesariusze wewnętrzni biorą udział w projektowaniu programu kształcenia poprzez 

udział w posiedzeniach Senatu Uczelni, Konwentu (Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk 
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Społecznych, przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych Uczelni, przedstawiciele lub 

właściciele instytucji i firm współpracujących z Uczelnią) oraz Zadaniowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia (skład: Dziekan, Dyrektor Instytutu Ekonomii Zarządzania, nauczyciele 

akademiccy, przewodnicząca Samorządu Studenckiego). 

Zapisy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują wszystkie 

najważniejsze jego elementy i są dobrze sformułowane. Jednak pewne wątpliwości budzi 

skuteczność tego systemu w świetle zauważonych niedociągnięć.  

Absolwenci kierunku „zarządzanie”, którzy wyrazili zgodę na współpracę z Uczelnią po 

ukończeniu studiów wypełniają kwestionariusz ankiety dostępny w systemie informatycznym 

(absolwenci mogą korzystać z dwóch dostępnych narzędzi: portal www.absolwent.wsg.byd.pl 

oraz portal: www.e-absolwent.byd.pl) Uczelni na zakończenie studiów oraz po trzech i pięciu 

latach od ukończenia studiów. Wyrażają swoją opinię na temat stopnia dopasowania sylwetki 

absolwent do jego indywidualnych oczekiwań, dopasowania i pozycji absolwentów na rynku 

pracy. Na podstawie powyższych informacji tworzony jest Raport zbiorczy oraz Raporty dla 

poszczególnych kierunków. Ich wyniki są omawiane na ostatnim posiedzeniu Kolegium w 

danym roku akademickim.  

W związku z niesatysfakcjonującą zwrotnością kwestionariuszy ankiet tradycyjnych 

i trudnościami z dotarciem do osób kończących studia w perspektywie kilku lat od ich 

zakończenia, w 2008 roku podjęto decyzję o wdrożeniu „Programu Absolwent WSG”. 

Głównym celem „Programu Absolwent WSG” jest budowanie więzi w środowisku 

absolwentów Uczelni, wymiana doświadczeń zawodowych, gromadzenie i publikowanie 

informacji o sukcesach i losach absolwentów WSG. Program ma charakter promocyjno-

integracyjny, dzięki któremu absolwenci mogą czynnie uczestniczyć w życiu Uczelni. Drugim 

programem skierowanym do absolwentów jest „Program Absolwent VIP” - dla absolwentów, 

którzy będąc studentami aktywnie uczestniczyli w życiu Uczelni, osiągali dobre wyniki w 

nauce, rozwijali swoje umiejętności i kompetencje. W oparciu o Program Absolwent WSG 

oraz ankietyzację studentów w trakcie studiów opracowano metodologię badania losów 

absolwentów, w szczególności badania poziomu uzawodowienia i jakościowego badania 

ścieżek kariery oraz planów dalszego kształcenia. 

Badanie losów absolwentów jest określone procedurą PW 4. Ponadto Dział Marketingu 

i Informacji opracował raport "Badanie Absolwentów. Absolwenci z lat 2011-2015", który 

odnosi się do uzawodowienia, zadowolenia z wykonywanej pracy i wynagrodzenia, oceny 

przydatności wiedzy zdobytej na studiach, czasu poszukiwania pracy i przyczyn pozostawania 

bez zatrudnienia. Zwrotność ankiet, w zależności od kierunku, mieści się w przedziale 45-

 75%. Absolwenci zwrócili m. in. uwagę na potrzebę wprowadzenia zajęć z obsługi programu 

SAP. 

W trakcie wizytacji ZO PKA stwierdził, iż udział przedstawicieli studentów 

w posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia jest ograniczony z uwagi na podejmowanie decyzji (np. dotyczących dydaktyki) 

na poziomie centralnym przez ogólnouczelniany Samorząd Studencki w Bydgoszczy. 

Wydziałowy Samorząd Studencki zajmuję się wyłącznie działalnością społeczną (Juwenalia, 

Piknik, pomoc dzieciom, itp.). 

Na spotkaniu z ZO studenci stwierdzili, że wypełniają ankiety dotyczące stopnia 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia oraz ocenę zajęć dydaktycznych, ale nie 

posiadają wiedzy na temat wyników i skutków wynikających z ich wypełnienia.  

 

3.2.  

Częścią Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest procedura 

PW 19 System zarządzania uczelnią - Internetowy System Administrowania Procesem 

Studiowania (ISAPS). Zawiera on zintegrowane rozwiązania wspierające pracę Uczelni, 

http://www.absolwent.wsg.byd.pl/
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obsługę i prowadzenie różnych form kształcenia oraz wymienianie informacji pomiędzy 

nauczycielami akademickimi i studentami. Podstawowe moduły systemu to: rekrutacja; 

obsługa procesu kształcenia (dziekanat, oceny, proces dyplomowania); rozliczenia finansowe 

studentów i pracowników (rozliczenia ze studentami, rozliczenie dydaktyki, stypendia); 

obsługa absolwenta; zarządzanie personelem oraz ogłoszenia tematyczne. 

W dniu 11 lutego 2015 r. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów wprowadził instrukcję 

w sprawie udostępniania kandydatom, studentom i absolwentom programów kształcenia. 

Zgodnie z instrukcją udostępnianie studentom informacji dotyczących efektów kształcenia, 

programów i planów studiów oraz szczegółowych efektów i treści nauczania poszczególnych 

przedmiotów odbywa się na platformie zdalnego nauczania - ONTE. Studentowi, który 

rozpoczyna kształcenie w Uczelni zostaje założone indywidualne konto na platformie ONTE. 

Dzięki temu uzyskuje dostęp do zasobów platformy m. in.: profil z danymi studenta, materiały 

e-learningowe, informacje o nauce języków obcych, zapisy na kursy, informacje o osobach 

prowadzących zajęcia dydaktyczne, dwa fora dyskusyjne, forum Hyde Park, ogłoszenia, 

konsultacje, możliwość zgłaszania błędów w prowadzonym kursie, zasady zaliczenia 

przedmiotu, program przedmiotu, materiały dydaktyczne przypisane do przedmiotów, 

możliwość kontaktu z wykładowcą, informacje o procesie studiowania, ankietyzacja.  

 Ponadto prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przekazania studentom na pierwszym 

spotkaniu informacji na temat efektów kształcenia przypisanych do danego przedmiotu i formy 

zajęć, warunków zaliczenia oraz metod weryfikacji efektów. Kandydaci i absolwenci mogą 

uzyskać powyższe informacji w ograniczonym zakresie poprzez wortal rekrutacyjny, zaś żeby 

uzyskać informacje w pełnym zakresie należy udać się do Działu Kształcenia lub właściwej 

jednostki naukowo-dydaktycznej. 

Z punktu widzenia studentów, jednostka zapewnia publiczny dostęp, m.in. na stronie 

internetowej Wydziału i Uczelni, w tym do aktualnej i kompletnej informacji o programie, 

efektach kształcenia, procesie dyplomowania oraz procesie rekrutacji, łącznie z sylwetką 

absolwenta. Poza informacjami w formie elektronicznej, wybrane informacje dotyczące toku 

studiów upowszechniane są w formie papierowej na tablicach informacyjnych Wydziału (m.in. 

plany zajęć dydaktycznych, informacje o zmianach w planie, harmonogram sesji 

egzaminacyjnych). 

Zastrzeżenia jednak budzi przejrzystość informacji dla kandydata dotyczącej oferty 

dydaktycznej. Z informacji na stronie internetowej (oferta kształcenia Wydziału w 

Inowrocławiu) wynika, że kandydat może zapisać się na studia drugiego stopnia na kierunku 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi”, co nie jest możliwe z punktu widzenia formalnego. Dlatego 

też oferta kształcenia Uczelni, w tym Wydziału w Inowrocławiu powinna jednoznacznie 

określać jakie kierunki są oferowane w poszczególnych miejscach, zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami. Fakt ten potwierdza również spotkanie ze studentami, ponieważ 

w incydentalnych przypadkach studenci kierunku "zarządzanie" nie wiedzieli, jaki tytuł 

zawodowy otrzymają po zakończeniu studiów. Ich zdziwienie wywołał fakt, że nie będzie to 

tytuł magistra. 

 

Ocena kryterium 3 - zadowalająca 

Uzasadnienie z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Przyjęte na Wydziale rozwiązania oraz efekty ich funkcjonowania pozwalają sądzić, że 

interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni mają wpływ na kształtowanie polityki jakości 

i biorą udział w projektowaniu efektów kształcenia. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonujący na Wydziale 

Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu nie jest jednak w pełni skuteczny, ponieważ 

mimo realizacji zaleceń sformułowanych w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia, które 
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miały na celu doskonalenie efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia, to zastrzeżenia budzą efekty kształcenia oraz program i plan studiów, które zostały 

przedstawione w kryterium 2 niniejszego raportu. 

Realizacja procedur WSZJK powinna być w większym stopniu monitorowana z punktu 

widzenia wdrożenia wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz. Uczelnia ma dobre 

podstawy do doskonalenia systemu jakości kształcenia, jednak wymagana jest większa 

konsekwencja w monitorowaniu jego skuteczności.  

Strona internetowa Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu zawiera 

intuicyjne menu, którego dedykowane zakładki zawierają informacje dla kandydata na studia, 

studenta, absolwenta i pracownika. Zwraca się uwagę na brak przejrzystości zakładki 

skierowanej do kandydatów, w której nie rozróżnia się, jakie kierunki studiów są prowadzone 

w różnych wydziałach zamiejscowych Uczelni. Może to wprowadzić w błąd potencjalnego 

kandydata na studia. Zasoby informacyjne strony internetowej oraz innych materiałów 

o Uczelni, z których korzystają kandydaci i studenci są niewystarczające,  

Przyjęte na Wydziale rozwiązania w zakresie zapewniania dostępu do informacji 

o programie i procesie kształcenia wymagają poprawy. 

Dobre praktyki 

Brak 

Zalecenia 

 Ciągłe monitorowanie skuteczności Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia  

 Zwiększenie przejrzystości strony internetowej, szczególnie w zakresie zakładki 

skierowanej do kandydatów, w której nie rozróżnia się, jakie kierunki studiów są 

prowadzone w różnych wydziałach zamiejscowych Uczelni. 

 Zaleca się włączenie wydziałowego Samorządu Studentów w projektowanie, 

opiniowanie i weryfikowanie procesu dydaktycznego na Wydziale.  

 Zaleca się udostępnienie wyników ankiet studenckich (np. w formie zbiorczej - z 

zachowaniem ochrony danych osobowych) w celu zwiększenia świadomości 

społeczności akademickiej, w tym w szczególności studentów, na temat jakości 

kształcenia na wizytowanym kierunku oraz wynikach pracy WSZJK. 

 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia 

4.1. Liczba, dorobek naukowy/artystyczny, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

oraz kompetencje dydaktyczne kadry  

4.2. Obsada zajęć dydaktycznych 

4.3. Rozwój i doskonalenie kadry 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 4 

4.1. 

Kierunek studiów „zarządzanie” na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych 

w Inowrocławiu został przyporządkowany do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk 

ekonomicznych w trzech dyscyplinach: nauk o zarządzaniu jako dyscypliny wiodącej, 

ekonomii oraz finansów. Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich stanowiących 

minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa określonym dla kierunków studiów o profilu 

praktycznym. Dorobek naukowy nauczycieli akademickich tworzących minimum kadrowe jest 
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jednak dosyć skromny. Na dorobek ten składają się głównie prace publikowane w nisko 

punktowanych pismach, często o zasięgu lokalnym.  

 Zdecydowanie brakuje natomiast publikacji międzynarodowych z listy A o wysokim 

Impact Factor. Pod względem tematycznym dorobek ten obejmuje takie zagadnienia jak: 

zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, zarządzanie 

zrównoważonym rozwojem, zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie innowacjami, czy 

zarządzanie strategiczne. Zakładane efekty kształcenia studiów I stopnia o profilu 

praktycznym kierunku „zarządzanie” są zasadniczo spójne z efektami kształcenia dla obszaru 

nauk społecznych, określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 

Uczelnia zgłosiła do minimum kadrowego kierunku „zarządzanie” 13 osób, w tym 

4 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, z których jeden posiada tytuł profesora w dyscyplinie naukowej nauki o 

zarządzaniu, z kolei trzech pozostałych posiada stopnie doktora habilitowanego, z których 

tylko jeden posiada stopień w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, natomiast dwóch posiada 

stopnie w dyscyplinie ekonomia. Ponadto, w składzie minimum kadrowego Wydziału znalazło 

się 7 osób ze stopniem naukowym doktora oraz dwóch magistrów posiadających 

doświadczenie praktyczne w zarządzaniu. W grupie doktorów tylko dwóch z nich posiada 

stopnie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, trzech w dyscyplinie ekonomia, natomiast dwóch 

pozostałych odpowiednio psychologii oraz farmacji, którzy posiadają duże doświadczenie 

praktyczne w zakresie zarządzania.  

Do minimum kadrowego zaliczonych może być 12 ze zgłoszonych 13 pracowników. 

Do minimum kadrowego nie może być zaliczona osoba, której dorobek naukowy związany 

jest z turystyką i rekreacją, a nie zarządzaniem lub ekonomią. Z łącznej grupy 12 pracowników 

naukowo-dydaktycznych zaliczonych do minimum kadrowego WZiNS w Inowrocławiu dla 

kierunku „zarządzanie”, 5 posiada zgodne z kierunkiem studiów doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią. Wnoszą oni znaczący komponent praktyczny do kształcenia studentów. 

Wydział posiada zatem spełnione minimum kadrowe dla kierunku „zarządzanie” I stopnia. 

Ponadto, Wydział włączył w proces dydaktyczny także praktyków spoza minimum 

kadrowego, którymi są osoby posiadające znaczące doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

uczelnią. Pod względem posiadanych zasobów kadrowych Wydział jest przygotowany do 

kształcenia na kierunku „zarządzanie” na profilu praktycznym I stopnia. Struktura kwalifikacji 

nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa 

określonym dla kierunków studiów o profilu praktycznym, a ich liczba jest właściwa w 

stosunku do liczby studentów ocenianego kierunku. 

 

4.2.  

Zajęcia na kierunku „zarządzanie” prowadzi łącznie 61 osób z czego 12 to osoby 

zaliczone do minimum kadrowego, w tym 2 osoby z tytułem naukowym profesora (1 zaliczona 

do minimum kadrowego), 3 osoby z tytułem doktora habilitowanego (3 zaliczone do minimum 

kadrowego), 34 ze stopniem naukowym doktora (6 zaliczonych do minimum), oraz 

22 magistrów (2 zaliczonych do minimum kadrowego). Osoby zaliczone do minimum 

kadrowego reprezentują poprzez swój dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne 

obszar wiedzy odpowiadający obszarowi kształcenia. Osoby te w dużej mierze prowadzą 

badania naukowe związane z prowadzoną dydaktyką, co znajduje potwierdzenie w aktualnym 

dorobku publikacyjnym. Przegląd dorobku naukowego kadry akademickiej prowadzącej 

zajęcia, dokonany podczas wizytacji, potwierdza, że zajęcia w większości powierzane są 

osobom, których dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe są związane z zakresem 

prowadzonego przedmiotu i z dyscyplina naukową, z której dany przedmiot się wywodzi. 

Wyjątkiem pod tym względem były hospitowane zajęcia z Podstaw Makroekonomii. Kadra 

w zdecydowanej większości posiada zarówno doświadczenie w zakresie prowadzenia badań 
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naukowych, jak i doświadczenie dydaktyczne. Uczelnia w niewielkim zakresie prowadzi 

kształcenia na odległość, chociaż część zajęć oferuje takie wsparcie w postaci tzw. blended 

learningu.  

 

4.3. 

Wydział posiada własną kadrę etatową zatrudnioną na umowy o pracę. Kadra etatowa 

uzupełniana jest wykładowcami zatrudnianymi na umowy cywilnoprawne. Uczelnia korzysta 

także z kadry naukowo-dydaktycznej innych uczelni oraz z doświadczeń zawodowych 

wykładowców-praktyków.  

Analiza spełnienia wymagań dotyczących minimum kadrowego dla profilu 

praktycznego obejmuje posiadane tytuły i stopnie naukowe, specjalizację naukową oraz 

dorobek naukowy nauczycieli akademickich, doświadczenie praktyczne, a także obciążenia 

dydaktyczne w bieżącym roku akademickim oraz złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

wliczenie do minimum kadrowego. Do minimum kadrowego kierunku „zarządzanie” 

prowadzonego na poziomie studiów I stopnia zaliczonych zostało 12 z 13 zgłoszonych osób 

(w tym 4 samodzielnych nauczycieli akademickich, 6 doktorów oraz 2 magistrów 

posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe), gdyż mają zapewniający realizację 

programu studiów dorobek naukowy w obszarze wiedzy lub znaczące doświadczenie 

praktyczne, odpowiadające obszarowi kształcenia wskazanemu dla wizytowanego kierunku 

studiów.  

Uczelniana polityka kadrowa określa zasady zatrudniania pracowników na 

stanowiskach: profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, wykładowcy i 

starszego wykładowcy oraz lektora, ogólne zasady oceniania i awansowania pracowników 

akademickich oraz system motywacyjny.  

Kadra prowadząca zajęcia na kierunku „zarządzanie”, w tym osoby stanowiące 

minimum kadrowe kierunku, posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

oraz współpracuje z różnymi podmiotami z kraju i zagranicy. Wśród prowadzących są: prezesi 

zarządów, dyrektorzy, kierownicy i koordynatorzy podmiotów prywatnych i państwowych 

oraz eksperci, konsultanci, trenerzy i doradcy w organizacjach pozarządowych i w ramach 

projektów międzynarodowych i współfinansowanych z Unii Europejskiej. 

Na Wydziale funkcjonują ściśle określone zasady ocen pracowników naukowo-

dydaktycznych, uwzględniające zarówno ich dokonania naukowe, jak i dydaktyczne. System 

ten umożliwia stały monitoring osiągnięć dydaktycznych oraz naukowych kadry.  

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2012/2013 Senatu WSG w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2013 

r. wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Ocena dokonywana jest 

minimum raz na dwa lata lub na wniosek Dziekana Wydziału. Oceny nauczyciela 

akademickiego dokonuje komisja oceniająca. Kryteria oceny są następujące: publikacje 

naukowe, poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacja obowiązków organizacyjnych 

związanych z procesem dydaktycznym i funkcjonowaniem uczelni; autorstwo podręczników, 

skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych, aktywność w pozyskiwaniu środków 

na badania ze źródeł zewnętrznych, uczestnictwo w konferencjach naukowych, działalność 

popularyzatorska, pełnienie funkcji w krajowych i międzynarodowych organizacjach 

i towarzystwach naukowych, nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych. Przy 

dokonywaniu oceny uwzględnia sie również ocenę z hospitacji zajęć dydaktycznych oraz 

ocenę przedstawioną przez studentów w formie ankiet po zakończeniu każdego cyklu zajęć 

dydaktycznych. Negatywna ocena nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję może 

stanowić podstawę do odwołania tej osoby z pełnionej funkcji. Otrzymanie dwukrotnej, 

negatywnej oceny przez nauczyciela akademickiego może stanowić podstawę do rozwiązania 

umowy o pracę. 
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Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich podlegają hospitacji, co określa 

procedura PW 6 hospitacje zajęć dydaktycznych. Hospitacje zajęć odbywają się zgodnie 

z zaplanowanym i zatwierdzonym przez Dziekana harmonogramem. W trakcie hospitacji 

brane są pod uwagę: punktualność rozpoczęcia i zakończenia zajęć, poprawność merytoryczna 

i kompletność przekazywanych treści, zgodność przekazywanych treści z programem 

nauczania danego przedmiotu, zgodność osiągniętych celów dydaktycznych z założeniami 

zawartymi w programie przedmiotu, sposób i umiejętność organizacji procesu dydaktycznego, 

przekazywania wiedzy, wykorzystanie środków dydaktycznych, prawidłowość prowadzenia 

zajęć, w tym dostosowanie tempa zajęć do możliwości studentów, dbanie o spójność 

z pozostałymi treściami danego przedmiotu, emisja głosu, dykcja i poprawność stylistyczna. 

Z przedłożonych do wglądu protokołów z hospitacji wynika, że przyznawano oceny 

pozytywne jak i negatywne. W przypadku osoby z najniższymi ocenami, Dziekan Wydziału 

podjął decyzję o zmianie prowadzącego zajęcia.  

Procedura PW 1 określa zasady i tryb ankietyzacji zajęć przez studentów. Ankietyzacja 

powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata. Szczegółowe zasady są określone w 

procedurze PW 1 ankietyzacja zajęć przez studentów. Studenci mogą mieć wpływ na efekty 

kształcenia, plany studiów, efekty przedmiotowe poprzez wypełnienie odpowiedniego 

formularza on-line na platformie zdalnego nauczania ONTE, jak również poprzez swoich 

przedstawicieli w Zadaniowych Zespołach ds. Zapewniania Jakości Kształcenia działających 

w jednostkach naukowo-dydaktycznych. Samorząd Studencki opiniuje efekty, programy 

i plany studiów w każdym roku akademickim. Przedstawiciele samorządu będący członkami 

Kolegium biorą udział w zatwierdzaniu efektów, programów i planów studiów. Poprzez różne 

formy komunikacji studenci mogą wyrazić opinię w tym zakresie, np. studenci specjalności 

"Rachunkowość i podatki" zwrócili uwagę, że mają zbyt dużo zajęć w stosunku do innych 

specjalności. Postulat ten okazała się trafny, a ich obciążenia zmniejszono. Przy dokonywaniu 

wyboru zajęć z puli zajęć do wyboru, studenci wskazali na potrzebę zajęć, dzięki którym 

nabędą więcej kompetencji społecznych. 

Studenci stwierdzili, że w przyjętym modelu uwzględnia się ich opinie, pozyskiwane 

głównie za pośrednictwem procesu ankietyzacji, zarówno w wymiarze dydaktycznym (w tym 

konsultowanie programów kształcenia), jak i organizacyjnym. Efektem konsultacji są m.in. 

planowane zmiany w programie studiów dla kierunku - na rok akademicki 2017/2018, w tym 

np. modyfikacja ankiet studenckich oraz zwiększenie możliwości wpływu wszystkich 

studentów na przebieg procesu kształcenia poprzez uruchomienie w kwietniu 2014 r. na 

platformie edukacyjnej ONTE obszaru, na którym studenci mogą zgłaszać swoje uwagi 

dotyczące efektów kształcenia i programów studiów. 

Analiza obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich stanowiących minimum 

kadrowe wykazała, iż wszyscy spełniają wymogi formalne. Osoby te realizują odpowiednią, 

określoną przepisami prawa liczbę godzin dydaktycznych oraz posiadają znaczące 

doświadczenie dydaktyczne.  

Wydział stara się motywować nauczycieli akademickich do podnoszenia kwalifikacji 

naukowych oraz rozwijania kompetencji dydaktycznych oferując im granty na badania 

naukowe, stypendia doktorskie, szkolenia, a także możliwość uczestniczenia w programach 

wymiany międzynarodowej Erasmus. Ponadto, Wydział w ramach polityki kadrowej wspiera 

rozwój naukowy kadry, także poprzez współfinansowanie udziału w konferencjach 

naukowych, a w szczególności organizowanych przez siebie konferencji, a także poprzez 

wydawanie publikacji pokonferencyjnych. Działania te mają jednak w zdecydowanej 

większości zasięg lokalny. Ponadto, Wydział deklaruje, że stara się wspierać rozwój młodszej 

kadry naukowej poprzez współfinansowanie procedur związanych z uzyskiwaniem stopni 

doktora oraz doktora habilitowanego. Jednak skuteczność wyżej wymienionych działań jest 

ograniczona. Pracownikom etatowym wyraźnie brakuje jednak dostatecznych bodźców 
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finansowych do umiędzynarodowienia swojej działalności badawczej. Istniejący na Uczelni 

system nagród nie jest jednak specjalnie ukierunkowany na publikowanie 

w międzynarodowych czołowych pismach specjalistycznych o wysokim Impact Factor. 

Ponadto, Uczelnia cechuje się dużą rotacją kadry dydaktycznej, co może negatywnie wpływać 

na spójność programu studiów jako całości. W szczególności, nikt z osób zaliczonych do 

minimum kadrowego w ramach poprzedniej wizytacji przeprowadzonej w 2011 roku nie 

stanowi minimum kadrowego obecnie.  

 

Ocena kryterium 4 - zadowalająca 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia spełnia wymogi minimum kadrowego na ocenianym kierunku. Zajęcia w 

zdecydowanej większości obsadzone są właściwie przez osoby posiadające odpowiedni 

dorobek naukowy lub właściwe doświadczenie praktyczne w zarządzaniu. Podczas hospitacji 

zajęć wątpliwości budziło tylko przygotowanie jednego z wykładowców (wskazanego w 

załączniku 7 raportu z wizytacji), jak również niezgodność obsady przedmiotu z sylabusem.  

Spektrum dorobku naukowego osób zaliczonych do minimum kadrowego pokrywa 

szeroki zakres kierunku „zarządzanie”. Dorobek naukowy nauczycieli stanowiących minimum 

kadrowe kierunku „zarządzanie” publikowany jest w licznych artykułach, głównie jednak w 

pismach krajowych o zasięgu lokalnym, a także w rozdziałach w monografiach naukowych. 

W dorobku naukowym kadry natomiast wyraźnie występuje niedobór publikacji 

zagranicznych, a zwłaszcza w czasopismach z listy A, posiadających Impact Factor, które są 

raczej wyjątkiem niż regułą wśród prac zgłoszonych przez kadrę do oceny.  

Osoby prowadzące zajęcia na kierunku „zarządzanie”, w tym osoby z minimum 

kadrowego posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach 

kierowniczych, jak również w pracy eksperckiej związanej z ocenianym kierunkiem. 

Uczelnia cechuje się dużą rotacją kadry dydaktycznej, co może negatywnie wpływać na 

spójność programu studiów jako całości. Polityka rozwoju i doskonalenia kadry nie wydaje się 

być dostatecznie skuteczna biorąc pod uwagę dużą rotację kadry, w szczególności tej 

zgłoszonej do minimum kadrowego.  

Podsumowując uzasadnienie oceny powyższego kryterium do słabych stron w tym 

zakresie zaliczyć można: 

 Niewielki zasięg publikacji naukowych pracowników ograniczony do publikacji 

krajowych, bez wysoko punktowanych publikacji międzynarodowych. 

 Dużą rotację kadry dydaktycznej - nikt z osób zaliczonych do minimum kadrowego 

ocenianego kierunku w 2011 roku nie stanowi minimum kadrowego obecnie. 

 Niewystarczająco skuteczny system monitorowania obsady prowadzonych zajęć.  

 

Dobre praktyki 

Nie wystąpiły. 

 

Zalecenia 

 Należy podjąć działania mające na celu ustabilizowanie kadry, w szczególności kadry 

wchodzącej w skład minimum kadrowego.  

 Wskazana byłaby również zmiana dotychczasowej strategii rozwoju i doskonalenia 

kadry poprzez premiowanie publikacji w pismach z listy A o wysokim Impact Factor. 

 Zwiększenie skuteczności monitorowania zgodności obsady przedmiotów z sylabusem. 
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Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 5 

Wydział współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym nawiązując kontakty 

z przedstawicielami wszystkich trzech kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych: 

przedsiębiorcami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta ma 

charakter sformalizowany, m.in. poprzez udział w posiedzeniach Konwentu WZiNS oraz 

niesformalizowany – indywidualne, robocze spotkania pracodawców z Dziekanem. 

Wydział zawarł szereg umów partnerstwa strategicznego, porozumień o współpracy 

z podmiotami gospodarczymi (15 umów), administracją publiczną (8 umów), organizacjami 

pozarządowymi (11 umów), ze szkołami (5 umów). Umowy te zakładają, m.in.: wzajemne 

wsparcie merytoryczne i organizacyjne, wspieranie studentów w procesie dyplomowania, 

przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Współpraca ta, w powyższych obszarach, 

ma jednak głównie deklaratywny charakter. 

Organem doradczym i wspierającym Wydział i Dziekana jest Konwent, do zadań 

którego należy, m.in.: 

 wspieranie działalności Wydziału na rzecz rozwoju, 

 kształtowanie i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących proponowanych przez 

Wydział kierunków kształcenia na studiach I i II stopnia, oferty kształcenia na studiach 

podyplomowych oraz kursach i szkoleniach, a także organizacji praktyk i staży 

studenckich, 

 wzajemny rozwój i promowanie, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów, organizacji 

konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań eksperckich czy wydarzeń branżowych. 

 

W dokumentacji przedstawionej do wglądu podczas wizytacji zawarte były notatki 

z dwóch posiedzeń Konwentu: 30.11.2015 r. oraz 20.02.2017 r.. W porządku pierwszego 

spotkania przewidziano, m.in.: omówienie potencjału projektowego WSG pod kątem 

projektów B+R, opinie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego na temat 

programów i planów studiów, a także ich ewaluacji. Notatka nie zawiera jednak informacji 

o ustaleniach w tych obszarach. W porządku Konwentu, który odbył się 20.02.2017 r. 

umieszczono punkt Opinie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego na temat 

programów i planów studiów, a także ich ewaluacji. W notatce zawarto rekomendację 

dotyczącą zwiększenia liczby godzin odbywania przez studentów praktyk oraz pogłębienia 

współpracy z wykładowcami – praktykami. 

Zapisy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSG przewidują 

szereg procedur, które mają włączać interesariuszy zewnętrznych w proces kształcenia, m.in.: 

udział w badaniach rynku edukacyjnego, analizy potrzeb pracodawców i braków 

kompetencyjnych studentów i absolwentów, konsultowanie i opiniowanie efektów kształcenia, 

udział w procesie kształcenia. 

Z przekazanych podczas wizytacji informacji wynika, że analiza potrzeb pracodawców 

i braków kompetencyjnych studentów i absolwentów prowadzona jest w ramach posiedzeń 

Konwentu oraz nieformalnych spotkań z pracodawcami.  

 

 Wydział nie stosuje żadnego narzędzia, które pozwoliłoby uzyskać informację zwrotną 

o studentach odbywających praktyki (Karta praktyk zawodowych wypełniana jest 

samodzielnie przez studenta, nie zawiera opinii Praktykodawcy, ankiety wypełnionej przez 

Praktykodawcę, itp.). 

Na Wydziale nie odbywają się gościnne eksperckie wykłady, studenci nie uczestniczą 

w zajęciach organizowanych w siedzibie pracodawcy. Właściciel jednej z firm poinformował, 
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że temat pracy dyplomowej odpowiadał potrzebom tej firmy, jednak jest to sytuacja 

jednostkowa, a nie systemowa. 

Uczelnia stosuje ankietyzację absolwentów. W przekazanym raporcie Badanie 

Absolwentów z lat 2011 – 2015, Bydgoszcz 2016, zawarto, m.in., informacje o sytuacji 

absolwentów na rynku pracy, ocenę przydatności w pracy zawodowej wiedzy zdobytej 

podczas studiów, przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

Raport senackiej podkomisji ds. oceny jakości kształcenia dotyczący funkcjonowania 

WSZJK za rok akademicki 2015/2016 nie zawiera informacji o raportach, ankietach studentów 

czy pracodawców. 

Interesariusze zewnętrzni są ważnym źródłem informacji o programie kształcenia 

i założonych efektach kształcenia oraz ich adekwatności do potrzeb rynku pracy. Współpraca z 

interesariuszami zewnętrznymi została określona procedurą PW 8 Inicjowanie i realizacja 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Za powyższe działania odpowiedzialne są 

jednostki naukowo-dydaktyczne przy wsparciu wyspecjalizowanych jednostek 

ogólnouczelnianych takich jak np.: Kreator Innowacyjności, Centrum Przedsiębiorczości 

Studenckiej oraz Centrum Współpracy z Zagranicą. Uczelnia przewiduje następujące formy 

włączania interesariuszy zewnętrznych: udział w badaniach rynku edukacyjnego, szczególnie 

w zakresie analizy potrzeb pracodawców i braków kompetencyjnych studentów i absolwentów 

w poszczególnych sektorach rynku pracy; konsultacja i opiniowanie efektów kształcenia 

przewidzianych w programach kształcenia dla danego kierunku, udział w tworzeniu sylwetki 

absolwenta, w szczególności w zakresie kształcenia praktycznego, konsultacja modułów 

przedmiotowych i opisów przedmiotów, szczególnie w zakresie umiejętności i postaw jak 

również stosowanych metod; współtworzenie założeń systemu kształcenia praktycznego; 

udział w procesie kształcenia, w tym w postaci proponowania zajęć eksperckich, 

współtworzenia infrastruktury laboratoryjnej, współrealizacji zajęć w formie projektowej; 

realizacja praktyk zawodowych; określenia założeń aplikacyjności procesu studiowania; udział 

w procesie dyplomowania, w postaci określania elementów aplikacyjnych; udział w badaniach 

jakości kształcenia; współtworzenie systemu staży absolwenckich i inkubacji 

przedsiębiorczości; udział w ewaluacji kształcenia i badaniach losów absolwentów. Dziekan 

Wydziału, podpisał umowy partnerstwa na rzecz jakości kształcenia z wieloma instytucjami 

i firmami. Przedmiotem umowy jest transfer wiedzy i doświadczenia, konsultacja przy 

tworzeniu programów studiów, przekazywanie na bieżąco informacji o potrzebach kadrowych 

ze strony podmiotu, przedstawiciele partnera zapraszani są do uczestnictwa w prowadzeniu 

zajęć praktycznych z przedmiotów specjalnościowych w wybranych obszarach kształcenia, 

wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów badawczych, 

rozwojowych i analitycznych. Partner bierze udział we wspólnym wypracowaniu tematyki 

prac dyplomowych związanych bezpośrednio z profilem i obszarem zainteresowań podmiotu. 

Partner będzie współpracował przy przygotowaniu studentów i absolwentów do wejścia na 

rynek pracy, przede wszystkim umożliwiając im realizację staży i praktyk. Do grupy 

partnerów, z którymi Uczelnia nawiązała współpracę należą m. in.: Powiat Inowrocławski, 

Oddział ZUS w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Urząd Miasta 

Inowrocławia, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Starostwo 

Powiatowe w Żninie, Fundacja Ekspert-Kujawy, Kółko Rolnicze w Padniewie, 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju AMICUS, 

Janikowskie Stowarzyszenie Dar Serca, Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Pałuckie 

Stowarzyszenie Przyszłość, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Inowrocławiu, 

firma DETRANS, firma BUDLER Handel Materiałami Budowlanymi, firma SCREEN-LED, 

firma InoNet, Projekt House Development sp. z o. o., firma Barbara Luijckx sp. z o. o., ECHO 

TAXI, P.U. Dialog Biz Edyta Krysztoforska, Baustahl Sp. z o. o., P W SIMBUD Sp. z o. o., 
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City Vision Magdalena Waloch, "SOLANKI" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o. o.. Wyżej 

wymienione firmy i instytucje przyjmują studentów kierunku "zarządzanie" na praktyki, 

angażują do swoich projektów, a często również oferują zatrudnienie. Współpraca tych 

podmiotów z Uczelnią realizowana poprzez ich udział w posiedzeniach organów kolegialnych 

np. Konwentu (w trakcie jednego z posiedzeń Konwentu pracodawcy wskazali na potrzebę 

zwiększenia liczby godzin praktyk odbywanych przez studentów oraz pogłębienie ich 

współpracy z wykładowcami-praktykami) lub innych nieformalnych kontaktów z władzami 

Wydziału (pracodawcy zwrócili uwagę na: konieczność przekazywania studentom większego 

zasobu informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw; zorganizowania zajęć lub 

pogłębienia przekazywanej wiedzy z zakresu prawa postępowania administracyjnego; 

powiększenie biblioteki; zbyt mały wymiar pracy studentów w zespole; słabe wykorzystanie 

wiedzy w praktyce) powoduje zwiększenie szans studentów na odnalezienie się na rynku 

pracy.  

 

Ocena kryterium 5 – zadowalająca 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Wydział współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wśród interesariuszy 

zewnętrznych, z którymi Wydział współpracuje znajdują się przedstawiciele wszystkich trzech 

kluczowych grup podmiotów, tj: przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych. Wydział zawarł szereg umów partnerstwa strategicznego. Słabą stroną w tym 

zakresie jest, w wielu przypadkach, deklaratywny charakter współpracy, ponieważ współpraca 

ta nie ma wystarczająco dużego wpływu na przebieg procesu dydaktycznego. Na Wydziale nie 

odbywają się gościnne eksperckie wykłady, studenci nie uczestniczą w zajęciach 

organizowanych w siedzibie pracodawcy, a proponowanie tematów prac etapowych 

i dyplomowych w oparciu o potrzeby pracodawców odbywa się sporadycznie. Stwierdzono 

również niewystarczający udział interesariuszy zewnętrznych w opracowaniu i realizację 

programu kształcenia. Wydział nie wykorzystuje również żadnego narzędzia, które 

pozwoliłoby uzyskać informację zwrotną o studentach odbywających praktyki i o stopniu 

realizacji założonych efektów kształcenia.  

 

Dobre praktyki 

Brak 

Zalecenia 

 Jednostka powinna rozszerzyć i usystematyzować współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w szczególności poprzez włączenie pracodawców w opracowanie 

i realizację programu kształcenia. Posiedzenia Konwentu powinny być systematycznie 

organizowane zgodnie z zapisami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia.  

 Wydział powinien w większym zakresie prowadzić i wykorzystywać analizy potrzeb 

pracodawców i braków kompetencyjnych studentów i absolwentów w celu 

doskonalenia programu kształcenia. 

 Należy zintensyfikować kooperację z partnerami, z którymi Wydział zawarł 

porozumienia, m.in., poprzez włączanie praktyków w proces dydaktyczny 

(umożliwienie prowadzenia gościnnych wykładów, organizację zajęć dydaktycznych 

w siedzibach podmiotów współpracujących), proponowanie tematów prac etapowych 

i dyplomowych w oparciu o potrzeby pracodawców. 
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Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 6 

Umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału ma obecnie miejsce 

przede wszystkim poprzez zatrudnianie pracowników z Europy Wschodniej, a w szczególności 

z Ukrainy oraz Rosji. Wskazana byłaby większa dywersyfikacja geograficzna kadry 

zagranicznej, w szczególności w kierunku zachodnim, co zwiększyłoby również kontakt z 

językami wykładanymi na lektoratach. 

Pewne kroki w tym kierunku zostały podjęte poprzez zatrudnienie pracownika z 

Niemiec, który jednak prowadzi tylko zajęcia do wyboru, niebędące częścią podstawowego 

kanonu kształcenia. Konieczne są zatem bardziej intensywne działania w kierunku 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia, zwłaszcza w ramach budowy wspólnego programu 

studiów z partnerem zagranicznym, który umożliwiłby transfer aktualnej wiedzy i dobrych 

praktyk do Uczelni.  

Krajowi nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale mają możliwość 

uczestniczenia w programach umiędzynarodowienia w ramach zawartych umów partnerskich, 

np. w programie Erasmus, jednak stosunkowo rzadko z nich korzystają. Co prawda Uczelnia 

posiada szereg umów w ramach programu wymiany Erasmus+, które potencjalnie zapewniają 

pracownikom Uczelni pobyt na uczelniach partnerskich za granicą, to umowy te w większości 

pozostają niewykorzystane. W roku akademickim 2016-2017, w ramach procesu 

umiędzynarodowienia wyjechało w celu prowadzenia zajęć czterech nauczycieli akademickich 

Wydziału.  

Tym niemniej, nawet te nieliczne pobyty zagraniczne są bardzo wskazane ze względu 

na możliwość zapoznania się z nowymi technikami nauczania oraz prowadzenia badań. Tego 

typu wyjazdy powinny być bardziej intensywnie promowane wśród szerszej rzeszy 

pracowników Uczelni. O ile pojedyncze osoby z Wydziału decydują się na wyjazdy 

zagraniczne do uczelni partnerskich w Czechach czy na Litwie, to wymiana ta nie wydaje się 

w ogóle działać w drugą stronę, ponieważ nie odnotowano przyjazdów wykładowców 

zagranicznych w ramach podpisanych umów o współpracy, chociaż na poziomie całej Uczelni 

wymiana ta funkcjonuje znacznie lepiej. Wskazane byłoby zatem pełniejsze wykorzystanie 

możliwości jakie dają zawarte przez Uczelnię umowy międzynarodowe i zapraszanie w ich 

ramach pracowników z zagranicy np. na wykłady gościnne. W szczególności, warto by 

wykładowcy zagraniczni odwiedzający WSG w Bydgoszczy byli zapraszani również na 

wykłady na Wydziale w Inowrocławiu.  

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na poziomie wymiany studentów jest 

niewielkie. Z przeprowadzonych w trakcie wizytacji rozmów z władzami Uczelni oraz jej 

pracownikami wynikałoby, że ten stan rzeczy jest powodowany niestacjonarnym charakterem 

studiów i koniecznością pracy zawodowej studentów, co zasadniczo uniemożliwia 

uczestniczenie w programach wymiany międzynarodowej. Tymczasem, w trakcie wizytacji 

zajęć stwierdzono, że inną przyczyną tego stanu rzeczy może być niski poziom kompetencji 

językowych studentów wynikający z niewłaściwego podejścia do nauczania języków obcych. 

Uczelnia oferuje bowiem trzy możliwe ścieżki nauczania języków obcych: i) student 

uczestniczy w regularnych zajęciach w ramach lektoratów w wymiarze godzin określonym w 

planach studiów i przystępuje do egzaminu, ii) student korzysta tylko z materiałów online 

udostępnionych przez Uczelnię i przystępuje do egzaminu, iii) student przystępuje tylko do 

egzaminu.  

Dwie z powyższych ścieżek nie zapewniają bezpośredniego kontaktu studentów z 

lektorami, co przy braku zapewnienia właściwego poziomu egzaminu z języka (B2) nie daje 

możliwości osiągnięcia pożądanych kompetencji językowych. Ponadto, „ścieżka lektoratowa” 

dostępna jest tylko dla zajęć na pierwszych dwóch latach studiów i nie zapewnia możliwości 
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nauczania specjalistycznego języka dla dyscypliny nauki o zarządzaniu. Z powyższych 

względów konieczne jest wprowadzenie tradycyjnych zajęć lektoratowych, również na trzecim 

roku studiów. 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na Uczelni jest dostępne potencjalnie 

zarówno od strony kadry, jak również studentów. Jednak należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to 

umiędzynarodowienie potencjalne. Można zatem stwierdzić, że umiędzynarodowienie procesu 

kształcenia potencjalnie istnieje, ale nie jest jego obligatoryjną częścią. Studenci mogą równie 

dobrze ukończyć studia nie stykając się wcale z umiędzynarodowieniem, poza zajęciami 

obligatoryjnymi o charakterze lektoratów, na które nie muszą uczęszczać, a wystarczy, że 

zdadzą egzamin w ramach jednej ze oferowanych ścieżek kształcenia. 

Na spotkaniu z ZO studenci wyrazili negatywne opinie odnoszące się do bierności 

Wydziału w zakresie dążenia do umiędzynarodowiania procesu kształcenia na wizytowanym 

kierunku. 

 

Ocena kryterium 6 - zadowalająca 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia zapewnia warunki umiędzynarodowienia procesu kształcenia zarówno od 

strony kadry, jak również studentów. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to jedynie 

umiędzynarodowienie potencjalne. Kadra międzynarodowa nie jest zaangażowana w główny 

tok kształcenia i nauczanie przedmiotów stanowiących podstawy dyscypliny nauki 

o zarządzaniu. Oferowane przez zagranicznych wykładowców przedmioty często mają 

charakter zajęć do wyboru. Ponadto, zajęcia te są oferowane w skondensowanych blokach lub 

też w sposób zdalny, co utrudnia kontakt z wykładowcą, który jest bezpośrednio dostępny 

przez niewielki okres czasu, z reguły jest to zaledwie kilka lub kilkanaście dni, kiedy fizycznie 

jest obecny na Uczelni. W trakcie wizytacji przeprowadzonej na Uczelni nie udało się spotkać 

i porozmawiać z żadnym z wykładowców zagranicznych.  

Ponadto, jak poinformowano ZO PKA w trakcie wizytacji część zajęć oferowanych 

przez zagranicznych wykładowców z Europy Wschodniej jest prowadzona po polsku.  

Studenci posiadają możliwość uczestniczenia w wymianie zagranicznej, jednak z niej 

nie korzystają, a Uczelnia nie stara się ich do tego aktywnie zachęcać.  

 

Dobre praktyki 

Nie wystąpiły.  

Zalecenia 

 Należałoby zmienić podejście do nauczania języków obcych, tak aby przygotować 

studentów do wyjazdów zagranicznych i uczestniczenia w międzynarodowych 

programach wymiany studentów, a później także do pracy w międzynarodowym 

środowisku. W szczególności, należałoby ograniczyć możliwość zdalnego nauczania 

języków, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z materiałów do 

nauki języków zamieszczonych w systemie w celu stymulowania pracy własnej 

studentów. Ponadto należałoby podnieść wymagania w stosunku do studentów na 

zajęciach prowadzonych przez lektorów, tak aby rzeczywiste efekty nauczania były 

spójne z efektami deklarowanymi na poziomie szkoły wyższej (B2). W szczególności, 

konieczne jest stymulowanie studentów do aktywnego korzystania z języka, a nie 

ograniczanie się do bycia biernym obserwatorem zajęć. 

 Zaleca się zachęcania i motywowanie do udziału studentów w międzynarodowych 

programach mobilności. 
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Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

7.1. Infrastruktura dydaktyczna oraz wykorzystywana w praktycznym przygotowaniu 

zawodowym 

7.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

7.4. Infrastruktura dydaktyczna oraz wykorzystywana w praktycznym przygotowaniu 

zawodowym 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7 

7.1. 

W skład infrastruktury Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych wchodzi 

wynajmowany budynek dydaktyczny przy ul. Poznańskiej 43 w Inowrocławiu o łącznej 

powierzchni użytkowej 612 m
2
. Był to wcześniej budynek, w którym mieściła się podstawowa 

szkoła specjalna, a który został niedawno wyremontowany i przystosowany na potrzeby 

dydaktyczne uczelni wyższej, w tym częściowo na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. Otoczenie budynku jest w miarę przyjazne 

i estetyczne. Budynek ten jest nieco oddalony od historycznego centrum miasta, do którego 

można dotrzeć pieszo w ciągu około 10 minut. Uczelnia zapewnia dostateczną liczbę miejsc 

parkingowych w pobliżu budynku. 

Ogólna liczba miejsc w salach dydaktycznych w tym budynku wynosi 507. W tym, w 

budynku znajduje się, między innymi: 1 duża sala wykładowa (aula) na 163 miejsca 

wyposażona w rzutnik multimedialny; 2 sale komputerowe na 36 i 27 miejsc wyposażone 

odpowiednio w 19 i 15 stanowisk komputerowych, 7 sal ćwiczeniowo-konwersatoryjnych oraz 

2 pokoje seminaryjne. Pracownie komputerowe wyposażone są w komputery stacjonarne 

z systemem operacyjnym Windows 10. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie 

specjalistyczne takie jak: MS Office Professional, SPSS, Gretl, Inserta, Płatnik, Symfonia. Sieć 

dydaktyczna Wydziału korzysta z łącza o przepustowości zaledwie 20 Mb/s. Studenci mają 

dostęp do pracowni komputerowych oraz sal ćwiczeniowych w czasie, gdy nie odbywają się 

tam zajęcia dydaktyczne. Dostępne są także 3 stanowiska komputerowe w bibliotece. Uczelnia 

na jej terenie oferuje bezprzewodowy dostęp do Internetu.  

Ocena sprawności i poziomu wyposażenia zaplecza technicznego pracowni 

komputerowych prowadzona jest na bieżąco w porozumieniu z działem IT WSG, natomiast 

zapotrzebowanie na oprogramowanie branżowe wykonywane jest okresowo w porozumieniu z 

wykładowcami przedmiotów zawodowych, a także konsultowane ze studentami za 

pośrednictwem systemu ankiet.  

Wizytacja bazy dydaktycznej Uczelni dokonana na miejscu wykazała, że studentom 

zapewniono w miarę dobre warunki studiowania w głównym budynku Wydziału przy ul. 

Poznańskiej 43. Pomieszczenia i korytarze w głównym budynku są estetyczne, w wyniku 

przeprowadzonej modernizacji oraz remontu. Liczba sal wykładowych, ćwiczeniowych, 

seminaryjnych, laboratoriów komputerowych, pracowni językowych jest w nim jednak za 

mała w stosunku do liczby studentów na wizytowanym kierunku. To z kolei zmusza Uczelnię 

do wynajmowania dodatkowych pomieszczeń w znajdującym się naprzeciwko budynku Cechu 

Rzemiosł przy tej samej ulicy. Niewystarczająco miejsca jest w pomieszczeniach ogólnych, 

np. w trakcie przerwy studenci nie mieścili się w pomieszczeniu klubowym i musieli siedzieć 

na schodach. Ponadto, infrastruktura wynajmowanego budynku w dniu wizytacji nie była w 

pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Na spotkaniu z ZO studenci wyrazili opinie, że baza dydaktyczna (np. sale wykładowe, 

sale seminaryjne), naukowa (laboratoria) oraz zaplecze sanitarne, zadowalająco stwarzają 
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możliwości osiągnięcia przez nich zakładanych efektów kształcenia. Wydział, w opinii 

studentów, zapewnia przygotowanie praktyczne do pracy zawodowej, również dla osób z 

umiarkowaną niepełnosprawnością – zapewnienia miejsca parkingowe, schodołaz oraz 

bibliotekę i łazienkę na parterze. Na podstawie hospitacji ZO stwierdził, że sale seminaryjne są 

duszne i przepełnione, co sprawia, że studenci nie mogą brać udziału w zajęciach w 

komfortowych warunkach. 

 

7.2. 

Studenci kierunku „zarządzanie” na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych mają 

możliwość korzystania zarówno z własnej biblioteki wydziałowej, znajdującej się w budynku 

wydziału przy ulicy Poznańskiej 43, jak też centralnej biblioteki WSG w Bydgoszczy. 

Podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej Szkoły Gospodarki stanowi 

Biblioteka Główna w Bydgoszczy. 

Księgozbiór Biblioteki Głównej i jej filii obejmuje około 45.000 woluminów, 

ułożonych według numerów inwentarzowych. Znalezienie odpowiedniej książki możliwe jest 

dzięki katalogowi online. W zależności od potrzeb użytkownik biblioteki stosuje różne 

kryteria wyszukiwania (np. według autorów, tytułów, słów kluczowych). W Bibliotece 

Głównej udostępniane są czasopisma (w tym obcojęzyczne); zinwentaryzowanych jest 

ok. 2.150 roczników i półroczników. Są to przeważnie zaszyty naukowe wydawane przez 

wyższe uczelnie lub inne instytucje naukowe. Liczba tytułów czasopism w prenumeracie 

bieżącej w roku 2017 wynosi 41.  

Biblioteka wydziałowa w Inowrocławiu składa się z jednego, bardzo małego 

pomieszczenia bez wyodrębnionej czytelni oraz wypożyczalni o powierzchni 21 m
2,

 co 

stanowi niewiele ponad 3 procent powierzchni całego budynku Wydziału (612 m
2
). Do 

dyspozycji czytelników są 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Stanowiska te nie 

są jednak w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych: słabosłyszących i 

niesłyszących, oraz słabowidzących. Posiadają jedynie standardowe ułatwienia systemowe 

takie jak lupa czy narrator. Ze względu na brak windy w budynku, biblioteka zlokalizowana 

została na parterze by umożliwić do niej dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

Biblioteka posiada katalog on-line oraz dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Biblioteka zapewnia dostęp do zasobów elektronicznych i baz danych jak: EBSCO, Elsevier, 

Scopus. Ponadto Uczelnia podpisała deklarację przystąpienia do projektu Academica. Jest to 

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych zgromadzonych przez Bibliotekę Narodową.  

Biblioteka posiada dosyć nieliczne zbiory tradycyjne. W dniu wizytacji księgozbiór 

liczył 1.581 jednostek. Część książek jest przestarzała, a część literatury pochodzi z lat 90. XX 

wieku. Większość kolekcji biblioteki wydziałowej w Inowrocławiu stanowią publikacje 

związane z kierunkiem „zarządzanie”. Ponadto, biblioteka prenumeruje kilka czasopism w 

wersji papierowej. Wśród nich znajdują się tytuły związane z potrzebami kierunku 

„zarządzanie”: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw czy Organizacja i Kierowanie, a 

także różne zeszyty naukowe. Natomiast w bazach elektronicznych dostępnych jest łącznie 

kilkadziesiąt czasopism krajowych i zagranicznych. 

Księgozbiór ten jest dostępny dla studentów codziennie. W dni powszednie 

poniedziałek-czwartek w godzinach 8.00-16.00, w piątek w godzinach 12.00-17.00 oraz w 

godzinach 9.00.-16.00 w sobotę i w godzinach 9.00.-14.00 w niedzielę. Biorąc pod uwagę fakt, 

że zdecydowaną większość czytelników na Wydziale stanowią jednak studenci niestacjonarni 

wskazane byłoby wydłużenie godzin pracy biblioteki w soboty oraz niedziele. W roku 

akademickim 2016/2017 do dnia wizytacji odnotowano zaledwie 72 wypożyczenia.  

Biblioteka nie posiada etatowego pracownika. Zamiast tego biblioteką opiekują się 

doraźnie trzy osoby zatrudnione w biurze obsługi Wydziału. Biblioteka nie posiada żadnej 

polityki zakupowej pozwalającej na aktualizację jej zbiorów.  
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Ponadto, Wydział oferuje studentom również dostęp do znacznie lepiej wyposażonej 

Biblioteki Głównej Uczelni zlokalizowanej w Bydgoszczy, z której zbiorów studenci mogą 

korzystać poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. 

Biorąc pod uwagę zasoby biblioteczne Wydziału w Inowrocławiu można stwierdzić, że 

studenci i pracownicy mają zapewniony stały, ale dosyć ograniczony dostęp do literatury, w 

tym baz danych, podręczników, czasopism oraz monografii w języku polskim i językach 

obcych, niezbędnej dla procesu dydaktycznego związanych z kierunkiem „zarządzanie”. 

W bibliotece na Wydziale dostępna jest większość pozycji wymienionych wśród pozycji 

obowiązkowych i zalecanych w kartach przedmiotów. Zakres zbiorów bibliotecznych 

Wydziału w Inowrocławiu pokrywa potrzeby procesu dydaktycznego na wizytowanym 

kierunku studiów i jest dostosowany do potrzeb studentów, umożliwiając uzyskanie 

zakładanych efektów kształcenia. W trakcie wizytacji władze Uczelni zadeklarowały chęć 

wyasygnowania 2000 złotych na zakup literatury do biblioteki w celu uzupełnienia 

księgozbioru.  

Na spotkaniu z ZO studenci wyrazili pozytywne opinie na temat infrastruktury 

wykorzystywanej w procesie kształcenia na wizytowanym kierunku. 

 

7.3. 

Uczelnia nie posiada szczegółowego planu rozwoju infrastruktury. Budynek, w którym 

mieści się Uczelnia nie jest jej własnością, a jest jedynie przez nią wynajmowany 

i remontowany. Umowa najmu kończy się w przyszłym roku, w związku z czym Uczelnia 

podejmuje działania mające na celu jej przedłużenie. Jednocześnie Uczelnia stara się wynająć 

kolejny budynek przy tej samej ulicy, w którym mogłaby prowadzić działalność dydaktyczną. 

Na razie jednak nic nie wiadomo na temat efektów prowadzonych rozmów z potencjalnymi 

właścicielami nieruchomości. 

 

Ocena kryterium 7 – w pełni 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia nie dysponuje własną bazą dydaktyczną, ale wynajmuje ją od osoby 

prywatnej. Umowa najmu kończy się wkrótce i nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. 

Warunki lokalowe oferowane studentom można określić jako skromne. Księgozbiór biblioteki 

jest stosunkowo ubogi. Uczelnia nie posiada długookresowej strategii rozwoju i doskonalenia 

infrastruktury. W salach dydaktycznych występuje duże zagęszczenie, które niekorzystnie 

wpływa na formy i warunki studiowania. 

W zakresie infrastruktury odnotowano kilka słabych stron. W szczególności, w trakcie 

przeprowadzonej wizytacji stwierdzono niedostosowanie infrastruktury do liczy studentów. 

Przejawiało się to w zbyt dużym obciążenie sal, w których panowały ogólnie niekomfortowe 

warunki do studiowania. Zwłaszcza dotyczyło to zajęć o charakterze praktycznym, które 

z konieczności często przybierały postać wykładów, a nie warsztatów czy ćwiczeń. Ponadto, 

niedziałające rzutniki w trakcie zajęć powodowały konieczność pokazywania studentom 

wydrukowanych slajdów, co stanowiło dużą niedogodność dla studentów siedzących w 

dalszych rzędach. Godziny otwarcia biblioteki w niedziele są zbyt krótkie. Biblioteka nie jest 

w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Dobre praktyki 

Nie wystąpiły. 
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Zalecenia 

 Wskazane byłoby dostosowanie budynku dla potrzeb studentów niepełnosprawnych 

ruchowo poprzez instalację windy.  

 Wskazana jest również rozbudowa i aktualizacja księgozbioru biblioteki, a także 

wydłużenie godzin jej otwarcia, zwłaszcza w niedzielę, tak aby mogli z niej korzystać 

studenci studiów niestacjonarnych po zakończeniu zajęć. 

 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania 

efektów kształcenia 

8.1. Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia 

8.2. Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8 

8.1. 

Na wizytowanym kierunku ZO stwierdził, że opieka i wsparcie studentów, w tym 

z niepełnosprawnościami, są realizowane w sposób zadowalający, na wielu płaszczyznach 

przyjętego na Wydziale systemu. System ten, jak stwierdzono na podstawie opinii studentów, 

skutecznie zapewnia dostęp do pracowników naukowych, promotorów prac dyplomowych, 

opiekunów poszczególnych roczników, w procesie uczenia się, poprzez indywidualne 

konsultacje studentów z prowadzącymi. Obsługa studentów prowadzona jest za pomocą 

ogólnouczelnianego systemu komputerowego ─ ISAPS (Informatyczny System 

Administrowania Procesem Studiowania). Terminy konsultacji oraz treści sylabusów 

przedmiotów, podawane są do wiadomości na początku każdego semestru. Studenci mają 

możliwość ustalania dodatkowych terminów konsultacji z prowadzącymi bezpośrednio lub 

pośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej. W opinii studentów, możliwy jest 

indywidualny kontakt nauczyciel-student sprzyjający motywowaniu do pracy, rozwijaniu 

zainteresowań zawodowych (w ramach konsultacji).  

W rozwijaniu zainteresowań zawodowych sprzyja wsparcie kadry. Studenci mogą 

również zaangażować się w prace Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacyjności 

„Start-up” oraz w projekcie „Club Cash Flow”, który promuje rozwój inteligencji finansowej 

m.in. poprzez gry na rynkach kapitałowych, bezpłatne szkolenia z zakresu inwestycji 

giełdowych oraz gry na runku Forex (Junior Trader). Zespół Oceniający nie stwierdził jednak 

żadnych aktywności w tym zakresie.  

Studenci biorą także udział w organizowanych spotkaniach z pracodawcami, podczas 

seminariów organizowanych na Wydziale („Rozmowy z Pracodawcą”, „Bliskie Spotkania 

z Biznesem”). Władze Wydziału udzielają wsparcia Samorządowi Studenckiemu 

współuczestnicząc w organizacji juwenaliów i pikników studenckich, w których biorą udział 

nie tylko studenci i pracownicy, ale także przedstawiciele potencjalnych pracodawców, 

administracji samorządowej i innych instytucji.  

Student może również, pod kierunkiem opiekuna naukowego, studiować według 

indywidualnego programu studiów. O możliwościach wsparcia studenci informowani są za 

pośrednictwem uczelnianej i wydziałowej strony internetowej. Regulamin Studiów WSG 

przewiduje indywidualną organizację studiów (IOS), indywidualny plan i program studiów 

(IPPS) oraz indywidualną ścieżkę studiowania (IŚS). Student może korzystać z IOS w ciągu 

wybranego semestru po uzyskaniu zgody Dziekana. Indywidualna organizacja studiów polega 

na ustaleniach terminów i form realizacji obowiązków wynikających z planów studiów 

https://wsg.isaps.pl/logowanie.php
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niezależnie od obowiązującego rozkładu zajęć dydaktycznych. Wymaga ona ponadto 

uzyskania zgody osób prowadzących zajęcia na uczestnictwo w zajęciach w innych terminach 

niż przewidziano w rozkładzie zajęć. 

Studenci mogą liczyć na wsparcie materialne i socjalne. Z punktu widzenia studentów 

kryteria systemu są przejrzyste i ogólnodostępne, co potwierdziła również analiza własna 

informacji zawartych na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych. Rodzaje 

pomocy materialnej ze środków własnych Uczelni obejmują stypendia w ramach programu 

„Uczelnia Liderów” i programów kandydackich. Wymienione rodzaje świadczeń mają postać 

zmniejszonego czesnego za naukę. Funkcjonują także: nagroda Rektora i nagroda Prezydenta 

WSG. Studenci wyrazili pozytywną opinię na temat tych mechanizmów motywujących.  

W programie studiów, na kierunku, przewidziano praktyki zawodowe. W opinii 

studentów Wydział wspiera ich realizację m.in. poprzez weryfikację miejsca oraz planu 

odbywania praktyki w osiągnięciu założonych efektów kształcenia. Ponadto studenci, w 

zakresie pomocy we wszelkich kwestiach związanych ze zdobywaniem pracy lub 

doświadczenia zawodowego, wspierani są pośrednio przez Biuro Karier WSG (strona 

internetowa, kontakt telefoniczny/mailowy). Oferta Biura obejmuje propozycje staży 

i ponadprogramowych praktyk, warsztatów, spotkań z pracodawcami (Targi pracy) oraz 

doradztwo zawodowe. Studenci obecni na spotkaniu z ZO nie mieli opinii nt. działalności 

Biura Karier w kontekście dostosowania oferty do ich potrzeb, ponieważ Biuro Karier znajduje 

się w Bydgoszczy i nie korzystali dotąd z jego inicjatyw. 

Studenci mogą zgłaszać skargi i wnioski do władz Wydziału. Studenci znają terminy, w 

jakich mogą spotkać się z władzami Wydziału w celu przedstawienia swoich problemów. 

Wnioski składane mogą być w formie pisemnej i ustnej, np. zmiany prowadzącego przedmiot. 

Wsparcia w zakresie skarg i wniosków studenci mogą otrzymać od Samorządu Studentów, a 

osoby niepełnosprawne od Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych, m.in. w zakresie 

pomocy prawnej.  

Studenci mogą zgłaszać uwagi dotyczące jakości kształcenia poprzez system ankiet. 

Uwagi te znajdują odzwierciedlenie w raportach i są przedstawiane Dziekanowi Wydziału. 

Studenci nie posiadają wiedzy na temat wyników i skutków wynikających z ich wypełnienia. 

W opinii studentów, Wydział zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę 

administracyjną w zakresie spraw związanych z tokiem studiów i pomocą materialną. 

Pracownicy dziekanatu w wyznaczonych godzinach, których wymiar jest zorientowany na 

potrzeby studentów, są do dyspozycji tej grupy społeczności akademickiej, ponadto możliwy 

jest z nimi kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów i 

adresy e-mailowe dostępne są na wydziałowej stronie internetowej. 

Poprzez stronę internetową Wydziału studenci mają również dostęp do wzorów 

stosownych formularzy, regulaminu studiów, katalogu przedmiotu oraz programu studiów, 

regulaminu pomocy materialnej. 

Realizując procedury wewnętrznego systemu zarządzania jakością, Dziekan lub osoba 

przez niego wyznaczona, dokonuje oceny systemu opieki, wspierania oraz motywowania 

studentów oraz oceny kadry wspierającej proces kształcenia, przed rozpoczęciem każdego 

roku akademickiego. Szczególnie dogłębnie analizowane są oceny wystawiane dziekanatowi 

przez studentów w ankietach, czego efektem w ostatnich latach była zmiana organizacji pracy 

dziekanatu (w tym godzin dostępności dla studentów). Zasadne uwagi i postulaty są 

wykorzystywane do doskonalenia systemu wewnątrzwydziałowego, w tym uwagi dotyczące 

efektów kształcenia i programów studiów (od 2014 za pomocą platformy edukacyjnej ONTE). 

8.2. 

Uczelnia nie posiada sformalizowanych planów rozwoju wsparcia oraz motywowania 

studentów. Można stwierdzić, że zadania związane z rozwojem i doskonaleniem systemu 

wsparcia realizowane jest w ramach bieżących działań, zbierania informacji zwrotnej od 
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studentów, itp.. Podkreślić należy, że w zakresie doskonalenia procesu wsparcia istotną rolę 

odgrywa system ISAPS, który jest częścią Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

kształcenia w ramach procedury PW 19. System ten, w zakresie wsparcia studentów ma za 

zadanie m.in.: wymianę informacji pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami, 

wspomaganie procesu kształcenia (obsługa dziekanatu, wystawianie ocen, proces 

dyplomowania), rozliczenia finansowe studentów (m.in. rozliczenie dydaktyki, stypendia).

  

Ocena kryterium 8 – w pełni 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Jakość pomocy naukowej, dydaktycznej oraz materialnej dla studentów kierunku 

„zarządzenie” należy ocenić jako wystarczającą. Wszyscy nauczyciele akademiccy 

prowadzący zajęcia są dostępni dla studentów bezpośrednio w czasie godzin konsultacyjnych 

oraz istnieje nieograniczona możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem 

poczty elektronicznej. W sposób profesjonalny studenci uzyskują wsparcie w rozwiązywaniu 

swoich problemów formalno-prawnych, jak i bytowo-materialnych od pracowników 

administracyjnych dziekanatu. Program opieki materialnej, w tym socjalnej, opracowany 

i funkcjonujący na Wydziale jest oceniony przez studentów oraz przez ZO jako prawidłowy . 

Wydział stworzył odpowiednie warunki do odbywania obowiązkowych praktyk objętych 

planem studiów. 

Dobre praktyki 

Nie stwierdzono dobrych praktyk w odniesieniu do kryterium nr 8.  

Zalecenia 

Brak 

5. Ocena dostosowania się jednostki do zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do 

wyników bieżącej oceny 

Zalecenie 
Charakterystyka działań doskonalących 

oraz ocena ich skuteczności 

Dalsze doskonalenie efektywności 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia  

Uczelnia podjęła działania naprawcze 

wprowadzając szereg procedur 

projakościowych odnoszących się do wielu 

aspektów kształcenia. Procedury stanowiące 

część składową Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia są zgodne 

z jego założeniami. W opisie procedur 

szczegółowo wskazano podstawę prawną 

ich wprowadzenia, podmioty 

odpowiedzialne za nadzór i prowadzenie 

poszczególnych procedur. Zastrzeżenia 

budzi brak przełożenia podjętych działań na 

przyjęte efekty kształcenia oraz program i 

plan studiów, które wymagają udoskonaleń 

 


