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dokonanej w dniach 19-20 listopada 2016 roku na kierunku zarządzanie  

prowadzonym w ramach obszaru nauk społecznych  

o profilu ogólnoakademickim na poziomie studiów pierwszego stopnia  

realizowanych w formie studiów niestacjonarnych 

 na Wydziale Zarządzania i Marketingu  

Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 

 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 

 

przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kufel - członek PKA  

członkowie: 

 dr hab. Bogusław Plawgo - ekspert PKA 

 dr hab. Wiesław Ciechomski – członek PKA  

 mgr Grzegorz Kołodziej – ekspert PKA, ds. wewnętrznego systemu jakości kształcenia 

 Mateusz Gawroński – ekspert PKA – przedstawiciel Parlamentu Studenckiego RP 

 

INFORMACJA O WIZYTACJI I JEJ PRZEBIEGU 

 

Wizytacja na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarzadzania i 

Marketingu w Sochaczewie na kierunku zarządzanie odbyła się z inicjatywy Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 

2016/2017. Wizytacja tego kierunku studiów odbyła się po raz trzeci. Oceny programowe na tym 

kierunku odbyła się w roku 2004 i 2011, która zakończyła się wydaniem oceny pozytywnej (Uchwała 

Prezydium PKA Nr 902/2011 z dnia 29 września 2011 r.). 

Obecna wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z procedurą oceny 

obowiązującą w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja ta została poprzedzona zapoznaniem się 

Zespołu Oceniającego z raportem samooceny przedłożonym przez Uczelnię. Zespół Oceniający odbył 

także spotkanie organizacyjne w celu omówienia wykazu spraw wymagających wyjaśnienia z 

władzami Uczelni i ocenianej jednostki oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu przebiegu 

wizytacji; dokonano także podziału zadań pomiędzy członków Zespołu. Natomiast raport Zespołu 

Oceniającego został opracowany na podstawie raportu samooceny, a także dokumentacji 

przedstawionej w toku wizytacji, hospitacji zajęć dydaktycznych, analizy losowo wybranych prac 

dyplomowych oraz zaliczeniowych, wizytacji bazy naukowo-dydaktycznej, a także spotkań i rozmów 

przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Instytutu, pracownikami oraz studentami ocenianego 

kierunku, Samorządem Studenckim, przedstawicielem Biura Karier, przedstawicielami Kół 

Naukowych, z osobami odpowiedzialnymi za wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. 

 Przed zakończeniem wizyty dokonano wstępnych podsumowań, sformułowano uwagi i 

zalecenia, o których Przewodniczący Zespołu poinformował Władze Uczelni i jednostki 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. 

 

OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY PROGRAMOWEJ DLA KIERUNKÓW 

STUDIÓW O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

 

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena programowa – profil ogólnoakademicki) 
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Kryterium oceny 

Ocena końcowa spełnienia kryterium 

Wyróżniają

co 
W pełni 

Znaczą

co 

Częściow

o 

Niedosta

-tecznie 

1. Jednostka sformułowała koncepcję 

kształcenia i realizuje na ocenianym 

kierunku studiów program kształcenia 

umożliwiający osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia 

  X   

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydakty-

cznej oraz prowadzone w jednostce badania 

naukowe zapewniają realizację programu 

kształcenia na ocenianym kierunku oraz 

osiągnięcie przez studentów zakładanych 

efektów kształcenia 

  X   

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, 

gospodarczym lub kulturalnym w procesie 

kształcenia 

  X   

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą 

dydaktyczną i naukową umożliwiającą 

realizację programu kształcenia o profilu 

ogólnoakademickim i osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów kształcenia, 

oraz prowadzenie badań naukowych 

 X    

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie 

w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy 

  X   

6. W jednostce działa skuteczny 

wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia zorientowany na ocenę 

realizacji efektów kształcenia i 

doskonalenia programu kształcenia oraz 

podniesienie jakości na ocenianym 

kierunku studiów 

  X   

 

 

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 informacje i 

syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w 

tabeli nr 1. 

Uczelnia nadesłała odpowiedź na raport z wizytacji, z której wynika, że: 

1. Kryterium jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku 

studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia ocenione 

zostało na „w pełni”.  

W trakcie wizytacji ustalono, iż efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie zostały sformułowane 

dla profilu ogólnoakademickiego. Uczelnia nie formułuje koncepcji jego rozwoju w kontekście 

rozwoju badań w dyscyplinie naukowej, z którą kierunek jest powiązany, ani formułuje 

jednoznacznie koncepcji przejścia na profil praktyczny. W Uchwale nr 1/13/01/2017 Senatu 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie z dnia 13 stycznia 2017 r. „w sprawie 

zmiany profilu kształcenia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w 

Sochaczewie z ogólnoakademickiego na profil praktyczny” jednoznacznie formułuje, że od roku 
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akademickiego 2017/2018 rozpocznie kształcenie o profili praktycznym na kierunku zarzadzanie, 

co powoduje, że formułowane uwagi dotyczące braku powiązania dydaktyki z prowadzonymi 

badaniami w jednostce staną się nieaktualne.  

W odpowiedzi na raport powizytacyjny Uczelnia deklaruje zmianę profilu kształcenia z profilu 

ogólnoakademickiego na profil praktyczny od roku akademickiego 2017/2018. Wiele 

szczegółowych uwag sformułowanych w czasie rozmów z Zespołem Oceniającym, a także 

sformułowanych w raporcie powizytacyjnym zostanie wykorzystanych przy budowaniu profilu 

praktycznego. W szczególności stają się nieaktualne uwagi dotyczące wykorzystania wyników 

badań naukowych prowadzonych w jednostce a wykorzystywanych w procesie dydaktycznym, 

ponieważ kadra prowadząca zajęcia dydaktyczne posiada szeroki dorobek naukowy, ale afiliowany 

przy innej uczelni, co nie będzie miało znaczenia dla profilu praktycznego. 

Uczelnia podjęła działania naprawcze dotyczące procesu kształcenia, co Prezydium przyjmuje do 

akceptującej wiadomości, stwierdzając, że przedstawiony przez Uczelnię materiał powinien objąć 

także zmiany roczników kończących profil ogólnoakademicki. 

2. Kryterium liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce 

badania naukowe  zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz 

osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia oceniono na „w pełni”. 

W trakcie wizytacji stwierdzono, że brak badań naukowych jest istotnym mankamentem kształcenia 

na profilu ogólnoakademickim. Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Marketingu w Sochaczewie nie prowadzi badań naukowych, dlatego ich rezultaty nie są 

wykorzystywane w projektowaniu i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku 

studiów. Do chwili przejścia na profil praktyczny należy podjąć aktywne działania na rzecz 

sfinansowania i realizacji projektów badawczych w dziedzinie związanej  – z ocenianym 

kierunkiem studiów. 

W odpowiedzi na raport powizytacyjny Uczelnia powiadomiła, że w Uchwale nr 1/13/01/2017 

Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie z dnia 13 stycznia 2017 r. „w 

sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Marketingu w Sochaczewie z ogólnoakademickiego na profil praktyczny” jednoznacznie formułuje, 

że od roku akademickiego 2017/2018 rozpocznie kształcenie o profili praktycznym na kierunku 

zarzadzanie, co powoduje, że formułowane uwagi dotyczące braku prowadzonych badań w 

jednostce staną się nieaktualne. 

Informacja Uczelni pozwala na zmianę stanowiska sformułowanego w czasie wizytacji.  

3. Kryterium w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu 

kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów ocenione zostało na „w 

pełni”.  

W trakcie wizytacji stwierdzono, że w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu opracowano 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia zorientowany na doskonalenie programu 

kształcenia przy uwzględnieniu polityki jakości. Należy jednak podkreślić, że rok akademicki 

2015/2016 był pierwszym funkcjonowania Systemu, co pomimo konsekwentnej realizacji 

założonych działań wskazujących na jego wdrażanie, nie pozwala na obecnym etapie jednoznacznie 

ocenić jego skuteczności.  

W odpowiedzi na raport powizytacyjny Uczelnia powiadomiła, że „dotychczasowe sukcesy we 

wdrażaniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (…) daje prawo wnioskować, 

że system ten jest przemyślany i będzie bardzo dobrze funkcjonował w przyszłości w jego 

kolejnych etapach wdrażania. Należy podkreślić, że Wydział dokonuje systematycznej oceny 

skuteczności systemu, a wyniki tej analizy będzie również wykorzystywał do doskonalenia 

systemu. Monitorowanie stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia na wszystkich 

poziomach zajęć zostało ujęte w systemie jako proces i służy do doskonalenia procesu kształcenia 

prowadzącego do uzyskania tych efektów, a polega na ocenia ich zgodności z oczekiwaniami 

pracodawców oraz potrzebami rynku pracy (chociażby poprzez współpracę z interesariuszami 

zewnętrznymi), bieżącym nadzorze nad realizacją procesu kształcenia w ramach realizacji planu 

studiów, prowadzeniu hospitacji zajęć oraz podejmowaniu decyzji w odpowiedzi na sugestie 

studentów, kadry akademickiej czy administracyjnej”..  

Ponadto, informacje przekazane z przez Uczelnię pozwalają na zmianę stanowiska dotyczącego: 
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 uzupełniono dyscypliny: ekonomia i finanse, a jako wiodącą dla kierunku pozostają nauki o 

zarządzaniu (łącznie ze zmiany w systemie POL-on, 

 zadeklarowano w Uchwale nr 1/13/01/2017 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Marketingu w Sochaczewie z dnia 13 stycznia 2017 r. „w sprawie zmiany profilu 

kształcenia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w 

Sochaczewie z ogólnoakademickiego na profil praktyczny” jednoznacznie, że od roku 

akademickiego 2017/2018 rozpocznie się kształcenie na profili praktycznym na kierunku 

zarzadzanie, 

 wdrożony w roku 2015/2016 Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

kolejnych latach będzie w coraz większym stopniu realizował cele monitorowania i 

doskonalenia procesu kształcenia, a efekty jego wdrożenia będzie można zaobserwować już 

w projektowaniu profilu praktycznego i jego wdrażaniu, 

 

Z tych działań i deklaracji wynika, że uruchomiono procesy naprawy wskazane w raporcie 

powizytacyjnym.  

 

Tabela nr 2. 

Kryterium oceny 

Ocena końcowa spełnienia kryterium 

Wyróżnia-

jąco 

W 

pełni 
Znacząco Częściowo 

Niedostate-

cznie 

1. Jednostka sformułowała 

koncepcję kształcenia i realizuje na 

ocenianym kierunku studiów 

program kształcenia 

umożliwiający osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia 

 X    

2. Liczba i jakość kadry naukowo-

dydaktycznej oraz prowadzone w 

jednostce badania naukowe 

zapewniają realizację programu 

kształcenia na ocenianym kierunku 

oraz osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia 

 X    

6. W jednostce działa skuteczny 

wewnętrzny system zapewniania 

jakości kształcenia zorientowany 

na ocenę realizacji efektów 

kształcenia i doskonalenia 

programu kształcenia oraz 

podniesienie jakości na ocenianym 

kierunku studiów 

 X    

 

 

1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów 

program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

 

1.1. Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią rozwoju 

uczelni, odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce zapewnienia jakości,  

a także uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego zakresu 

kształcenia.* 

1.2 Plany rozwoju kierunku uwzględniają tendencje zmian zachodzących w dziedzinach nauki  

i dyscyplinach naukowych, z których kierunek się wywodzi, oraz są zorientowane na potrzeby 
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otoczenia społecznego, gospodarczego lub kulturalnego, w tym w szczególności rynku pracy. 

1.3 Jednostka przyporządkowała oceniany kierunek studiów do obszaru/obszarów kształcenia oraz 

wskazała dziedzinę/dziedziny nauki oraz dyscyplinę/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty 

kształcenia dla ocenianego kierunku. 

1.4. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów są spójne z wybranymi efektami 

kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, do 

którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na 

stworzenie systemu ich weryfikacji. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), efekty 

kształcenia są także zgodne ze standardami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie wymienionych artykułów ustawy. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku 

studiów, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności 

badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na rynku pracy, oraz w 

dalszej edukacji.* 

1.5 Program studiów dla ocenianego kierunku oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia, 

umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz uzyskanie 

kwalifikacji o poziomie odpowiadającym poziomowi kształcenia określonemu dla ocenianego kierunku 

o profilu ogólnoakademickim.* 

1.5.1. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

program studiów dostosowany jest do warunków określonych w standardach zawartych w przepisach 

wydanych na podstawie wymienionych artykułów ustawy. 

1.5.2 Dobór treści programowych na ocenianym kierunku jest zgodny z zakładanymi efektami 

kształcenia oraz uwzględnia w szczególności aktualny stan wiedzy związanej z zakresem ocenianego 

kierunku.* 

1.5.3. Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się studentów, aktywizujące 

formy pracy ze studentami oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, 

w tym w szczególności w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia - co najmniej 

przygotowanie do prowadzenia badań, obejmujące podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: 

formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i 

prezentacja wyników badań, zaś studentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich – udział w prowadzeniu badań w warunkach właściwych dla zakresu działalności 

badawczej związanej z ocenianym kierunkiem, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie 

prac badawczych przez studentów.* 

1.5.4. Czas trwania kształcenia umożliwia realizację treści programowych i dostosowany jest do 

efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, przy uwzględnieniu nakładu pracy 

studentów mierzonego liczbą punktów ECTS. 

1.5.5. Punktacja ECTS jest zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, 

w szczególności uwzględnia przypisanie modułom zajęć powiązanych z prowadzonymi w uczelni 

badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki związanej/związanych z ocenianym kierunkiem 

więcej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS.* 

1.5.6. Jednostka powinna zapewnić studentowi elastyczność w doborze modułów kształcenia  

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej.* 

1.5.7. Dobór form zajęć dydaktycznych na ocenianym kierunku, ich organizacja, w tym liczebność 

grup na poszczególnych zajęciach, a także proporcje liczby godzin różnych form zajęć umożliwiają 

studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w szczególności w zakresie pogłębionej 

wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności 

badawczej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość spełnia 

warunki określone przepisami prawa.* 

1.5.8. W przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki 

zawodowe, jednostka określa efekty kształcenia i metody ich weryfikacji, oraz zapewnia właściwą 
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organizację praktyk, w tym w szczególności dobór instytucji o zakresie działalności odpowiednim do 

celów i efektów kształcenia zakładanych dla ocenianego kierunku oraz liczbę miejsc odbywania 

praktyk dostosowaną do liczby studentów kierunku. 

1.5.9. Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację 

programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia dla 

studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub 

instytucjami naukowymi. 

1.6. Polityka rekrutacyjna umożliwia właściwy dobór kandydatów. 

1.6.1. Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia kształcenia 

na ocenianym kierunku studiów i poziomie kształcenia w jednostce oraz uwzględniają zasadę 

zapewnienia im równych szans w podjęciu kształcenia na ocenianym kierunku.  

1.6.2. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku umożliwiają 

identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do 

efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów. * 

1.7. System sprawdzania i oceniania umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz ocenę 

stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia.* 

1.7.1. Stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych 

efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i umożliwiają skuteczne 

sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia, w tym w 

szczególności w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji 

społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na każdym etapie procesu kształcenia, także na 

etapie przygotowywania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego, oraz w 

odniesieniu do wszystkich zajęć, w tym zajęć z języków obcych. 

1.7.2. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty, zapewnia rzetelność, 

wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, oraz umożliwia ocenę stopnia 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. W przypadku prowadzenia kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowane są metody weryfikacji i oceny 

efektów kształcenia właściwe dla tej formy zajęć.* 

 

1. Ocena kryterium 1 – znacząco 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema i trzema cyframi. 

 

1.1 

 Podstawowym aspektem misji Uczelni jest zapewnienie gospodarce kompetentnych 

absolwentów, wykształconych zgodnie z realnymi potrzebami rynku pracy przy aktywnym udziale w 

procesie kształcenia przedsiębiorców, ośrodków naukowo-badawczych oraz innych instytucji 

otoczenia uczelni, zapewniając poprzez to najwyższą jakość i efektywność kształcenia, równy dostęp 

do wiedzy dla zróżnicowanych grup społecznych, rozwój prac badawczych, transfer innowacji 

(Uchwała Senatu nr 5/30/09/2015). Jest to realizowane poprzez program nauczania obejmujący szereg 

przedmiotów o charakterze praktycznym, prowadzonych przez wykładowców posiadających 

doświadczenie w działalności na rzecz różnych firm i organizacji. 

 Położenie dużego nacisku na przygotowanie szczegółowych planów obowiązkowych 

zawodowych praktyk odbywanych przez studentów na ostatnich latach studiów pozwalają na 

przygotowanie studenta do konkurowania na rynku pracy. Celem ogólnym praktyk jest możliwość 

poszerzenia zakresu wiedzy zdobytej w toku studiów oraz zdobycia umiejętności praktycznego jej 

wykorzystania, a także pracy w grupie, wzmocnienia umiejętności komunikacji interpersonalnej i 

kompetencji społecznych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.  

 Powyższa koncepcja kształcenia budowana dla kierunku zarządzanie o profilu 

ogólnoakademickim w żadnym stopniu nie nawiązuje do badań naukowych. Na Wydziale nie są 

prowadzone żadne badania naukowe, co jest wprost deklarowane w Raporcie Samooceny. Ponadto, 

bardzo wąsko przypisano kierunkowe efekty kształcenia do obszaru kształcenia, to jest do dziedziny 

nauk ekonomicznych z jedną dyscypliną nauki o zarządzaniu. Tak wąskie przypisanie oznacza, że 

specjalności na tym kierunku nawiązujące do dyscyplin ekonomii i finansów nie tworzą spójnego 

obrazu kierunku.  
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 Opiniowana koncepcja nawiązuje do profilu praktycznego, ale Władze Uczelni nie deklarują 

wprost, kiedy przejdą na ten profil. Prawdopodobnie, w ostatnim momencie określonym przez 

przepisy prawa. 

 

1.2  

 Program nauczania na kierunku zarządzanie został zaplanowany zgodnie z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji (KRK) Analiza programu nauczania wskazała na eliminacji niektórych 

przedmiotów i zastąpienia ich innymi. W wyjaśnieniach władz uczelni są one ukierunkowane na rynek 

pracy. Rozbudowano ofertę specjalności z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz ujednolicenie 

specjalności pod względem liczby godzin i charakteru przedmiotu. Zaproponowano także zwiększenie 

liczby godzin seminarium dyplomowego, co miało zapobiegać licznym opóźnieniom i przesunięciom 

w zakresie kończenia studiów. Modernizacja programu kształcenia spowodowała rozszerzenie oferty 

specjalnościowej.  

 Interesariusze wewnętrzni (pracownicy naukowi i studenci) brali udział w procesie określania 

i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów oraz w ocenie 

propozycji programu kształcenia i planów studiów.  

 Ponadto wszyscy studenci wyrażali swoje opinie w ramach corocznego procesu ankietyzacji. 

Studenci mogli zatem wskazywać treści programowe, które chcieliby wprowadzić lub usunąć do/z 

procesu kształcenia i zwracali uwagę na nowe trendy występujące na rynku pracy. 

 Program obejmuje realizację treści kształcenia z obszaru nauk społecznych z dziedzin: nauki 

ekonomiczne: nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse; nauki prawne: nauki o administracji i prawo, 

co zapewnia interdyscyplinarny charakter kształcenia. Część z przedmiotów jest realizowana z 

uwzględnieniem aspektów praktycznych w celu umożliwienia studentowi nabycia umiejętności 

praktycznych, potrzebnych do należytego wykonywania pracy w szeroko rozumianym obszarze 

ekonomii i zarządzania, w tym używania stosownych narzędzi i instrumentów.  

 Koncepcja nauczania zakłada przy tym nabycie przez absolwenta wiedzy pozwalającej na 

zrozumienie procesów gospodarczych i społecznych na poziomie zarówno lokalnym i regionalnym. 

Przypisanie kierunku ograniczone tylko do jednej dyscypliny (nauki o zarządzaniu) jest zbyt wąskie.  

 Plany rozwoju kierunku spowodowały zmiany w siatce przedmiotowej (rezygnacja z 

przedmiotów: Matematyka I/II, Statystyka opisowa, Podstawy ekonometrii oraz Prognozowanie i 

symulacje, od cyklu 2015/2016), co skutkuje tym, że kierunek stracił podstawy narzędziowe do analiz 

ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w prowadzonych badaniach. Brak tych przedmiotów 

skutkuje niemożnością osiągniecia części zakładanych kierunkowych efektów kształcenia. 

  W Raporcie samooceny Uczelnia deklaruje, iż w programie kształcenia uwzględnia zmiany 

występujące w otoczeniu społecznym i gospodarczym. Dąży do dostosowania programu studiów do 

rynku pracy. Na potwierdzenie tych działań przytacza fakt wprowadzania nowych specjalności: 

„Zarządzanie logistyką”, „Zarządzanie finansami” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Ponadto 

uaktualniane są zestawy przedmiotów w ramach specjalności oraz modyfikowane zawartości 

merytoryczne poszczególnych przedmiotów. Deklarowane plany rozwoju kierunku odnoszą się do 

jego dostosowania do rynku pracy, co generalnie należy ocenić pozytywnie. Jednak oceniany kierunek 

posiada profil ogólnoakademicki, a Uczelnia nie formułuje koncepcji jego rozwoju w kontekście 

rozwoju badań w dyscyplinie naukowej, z którą kierunek jest powiązany. Z drugiej strony nie 

formułuje się też koncepcji zastąpienia profilu ogólnoakademickiego profilem praktycznym. W trakcie 

wizytacji ZO dyskutowano z przedstawicielami Uczelni kwestię profilu kształcenia i można odnieść 

wrażenie, iż rozważa się przejście na profil praktyczny. W tej sytuacji należy ocenić, iż Uczelnia 

powinna opracować plan rozwoju kierunku. 

 

1.3  

 Uczelnia na podstawie uchwały Nr 17/30/09/2015 Senatu WSZiM w Sochaczewie (dołączona 

do Raportu Samooceny) przypisuje kierunek zarządzanie do obszaru kształcenia w zakresie nauk 

społecznych. Efekty kształcenia zostały odniesione do dziedziny nauk ekonomicznych i do jednej 

dyscypliny: nauki o zarządzaniu.  

 Takie przyporządkowanie należy uznać za dopuszczalne. Tym bardziej, że Uczelnia w 

Raporcie Samooceny stwierdza, iż „praktycznie wszystkie przedmioty realizowane w toku studiów są 

związane z szeroko pojmowanym zarządzaniem”. Jednak zauważa się również, iż część przedmiotów 
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stanowi niezbędna podbudowę przedmiotów kierunkowych lub są przedmiotami ogólnoakademickimi. 

Warto w tym kontekście oraz na podstawie analizy kierunkowych efektów kształcenia zauważyć, iż 

możliwe byłoby przypisanie kierunku także do innych pomocniczych dyscyplin naukowych. 

Niewątpliwie jednak uczelnia powinna wskazać, iż dyscyplina nauki o zarządzaniu stanowi 

dyscyplinę wiodącą dla ocenianego kierunku studiów.  

  Pismem skierowanym do PKA z dnia 5 grudnia 2016 roku Rektor WSZiM w Sochaczewie 

informuje, że „zgodnie z uchwałą nr 22/2012 z dnia 29 września 2012 roku, kierunek studiów 

Zarządzanie został przyporządkowany do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk 

ekonomicznych i dyscypliny nauki o zarządzaniu jako wiodącej oraz ekonomia i finanse jako 

uzupełniających. […] Przejęcie WSZiM dokonane było niestety w dużym chaosie, w szczególności w 

chaosie organizacyjno-prawnym, czego skutkiem był brak pełnej dokumentacji. […] W wyniku 

zweryfikowania archiwalnych dokumentów Uczelni udało się odnaleźć oryginał uchwały nr 22/2012. 

[…] W świetle powyższych faktów uchwała Senatu z dnia 30 września 2015 roku w sprawie 

przyporządkowania kierunku studiów do obszarów kształcenia jest bezprzedmiotowa”.  

  Zespół Oceniający PKA zapoznał się z przesłanymi dokumentami Rektora i przyjął 

stanowisko, że obowiązującą Uchwałą Senatu w sprawie przyporządkowania kierunku studiów do 

obszarów kształcenia jest Uchwała Senatu dołączona do Raportu Samooceny, to jest uchwała Nr 

17/30/09/2015 Senatu WSZiM w Sochaczewie z dnia 30.09.2015 roku, wskazujaca jedna dyscyplinę 

„nauki o zarzadzaniu”, a także stan systemu POL-on na dzień wizytacji wskazuje, że jest tylko jedna 

dyscyplina nauki o zarządzaniu. 

  Wyjaśnienia Rektora przesłane w piśmie do PKA, że z powodu „chaosu organizacyjno-

prawnego” uchwała Senatu z dnia 30 września 2015 roku jest bezprzedmiotowa nie zostały uznane, 

ponieważ zmiana przyporządkowania kierunku studiów może nastąpić tylko za pomocą Uchwały 

Senatu WSZiM w Sochaczewie zmieniającej to przyporządkowanie.  

 

1.4.  

 W roku akademickim 2015/2016 wdrożono nowe efekty kształcenia przyjęte uchwałą Senatu 

Wyższej Szkoły Zarzadzania i Marketingu w Sochaczewie Nr 13/30/09/2015 z dnia 30 września 2015 

r., oraz nowy programu studiów na kierunku zarządzanie. Uczelnia deklaruje przy tym, iż nowy 

program kształcenia opracowano we współpracy z przedsiębiorcami, ukierunkowując go na 

przygotowanie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. W wyniku wdrożenia 

zmodernizowanego programu zaplanowano zrealizować następujące cele: 

-dostosować kierunek zarządzanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy; 

-nawiązać i zacieśnić bliską współpracę uczelni z przedsiębiorcami - potencjalnymi pracodawcami. 

-zwiększyć praktyczne elementy nauczania; 

-zwiększyć umiejętności zawodowe studentów; 

-zwiększyć umiejętności przedsiębiorcze studentów; 

- zwiększyć aktywność zawodową studentów  

-zwiększyć dostępność programu nauczania w ramach kierunku zarządzanie dla osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności, w szczególności pod kątem studentów niewidomych. 

Należy podkreślić, iż powyższe cele związane z wdrożonym programem kształcenia odpowiadają 

przede wszystkim praktycznemu profilowi kształcenia nie zaś profilowi ogólnoakademickiemu, który 

prowadzony jest na Uczelni.  

  Uczelnia przyjęła zestaw efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego studiów 

pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie. Sformułowano 19 kierunkowych efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy, 15 w zakresie umiejętności oraz 8 efektów w zakresie kompetencji społecznych. 

Przyjęte efekty odniesiono prawidłowo do obszarowych efektów kształcenia dla profilu 

ogólnoakademickiego w obszarze nauk społecznych I stopnia, profil ogólnoakademicki, zgodnie z 

obowiązującymi w momencie ich przyjmowania Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego.  

  Poszczególne kierunkowe efekty kształcenia są sformułowane w sposób zrozumiały, posiadają 

właściwy poziom konkretności a cały ich zestaw można ocenić pozytywnie z punktu widzenia 

kształtowania sylwetki absolwenta kierunku zarządzanie. Jednocześnie jednak uwzględniając 

ogólnoakademicki profil kierunku należy zauważyć, iż przewiedziane efekty kształcenia w 

ograniczonym stopniu eksponują wiedzę i umiejętności związane z procesami badawczymi. Z 
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umiejętnościami badawczymi ściśle koresponduje jedynie efekt Z1A_U13: „potrafi formułować cele 

oraz rozwiązywać problemy z wykorzystaniem poprawnie dobranych metod badawczych”. Efekt ten 

przyporządkowano między innymi do takich przedmiotów jak Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

Kształtowanie relacji pracowniczych, Makroekonomia, Podstawy rachunkowości czy Wprowadzenie 

do filozofii, gdzie nie wykazano w wystarczającym stopniu przygotowywania studentów do 

prowadzenia prac badawczych. Podobnie w treściach pozostałych przedmiotów, z którymi efekt ten 

może mieć powiazania także nie zapewniono jego pełnej realizacji. Należy ocenić, iż udział efektów 

kształcenia związanych ze zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności 

badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej jest 

niedostateczny. Ponadto wzmiankowany efekt Z1A_U13 nie jest w pełni realizowany. Zgodnie z 

§ 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków studiów (Dz.U. 2014, poz. ….. podstawowa jednostka 

organizacyjna prowadząc studia o profilu ogólnoakademickim, w przypadku studiów pierwszego 

stopnia zapewnia co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań. Można by zalecać rozszerzanie w 

programie kształcenia efektów kształcenia niezbędnych w działalności badawcze, należy jednak 

uwzględnić plany Uczelni związane ze zmianą profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na profil 

praktyczny. W zestawie zakładanych efektów kształcenia można także zauważyć, iż brak jest 

efektów związanych z przygotowaniem do funkcjonowania na rynku pracy. 

  Efekty kształcenia są dostępne dla studentów. Studenci mają dostęp do Extranetu, a za jego 

pośrednictwem do kart przedmiotów zawierających tak efekty kierunkowe, jak i przedmiotowe. 

Ponadto zgodnie z informacją Uczelni na pierwszych zajęciach w semestrze, prowadzący przedmiot 

omawia efekty kształcenia realizowane w ramach przedmiotu oraz formy ich weryfikacji.  

 

1.5* 

 

1.5.1. Nie dotyczy ocenianego kierunku studiów 

 

1.5.2  

 Uczelnia deklaruje, iż plany oraz programy studiów zostały opracowane tak, aby umożliwiły 

osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia. Ponadto podkreśla, że Rada Wydziału potwierdziła 

wysoką jakość merytoryczną programów nauczania a Rada Ekspertów podkreśliła dużą efektywność i 

adekwatność metod i treści, zaplanowanych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Uczelnia w Raporcie 

samooceny podkreśla znaczną ilość praktycznych elementów nauczania oraz bliską współpracę z 

interesariuszami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, która zdaniem Autorów Raportu przyczyniła się 

do opracowania programów zapewniających najwyższą jakość kształcenia i efektywność w zakresie 

przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Ponadto uczelnia stwierdza, iż założenia 

programu studiów na kierunku zarządzanie zostały wysoko ocenione przez absolwentów. W skali od 1 

(ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa): kształcenie w obszarze wykorzystania nowoczesnych 

technologii - średnia ocen 4,25; dobór przedmiotów kierunkowych, dobór przedmiotów ogólnych, 

proporcja przedmiotów ogólnych w stosunku do przedmiotów kierunkowych, proporcja wiedzy 

praktycznej w stosunku do teoretycznej oraz dostosowanie programu do potrzeb rynku – wszystkim 

kategoriom została przyznana średnia ocena - 4,13; nauczanie języków obcych – średnia ocen 3,63.  

 W trakcie wizytacji ZO przedstawiono matrycę odnoszącą poszczególne przedmioty/moduły 

do zakładanych kierunkowych efektów kształcenia. Analizując wzmiankowaną matrycę oraz karty 

poszczególnych przedmiotów kształcenia, należy zauważyć, iż wszystkim kierunkowym efektom 

kształcenia zostały przypisane określone moduły kształcenia. W ramach poszczególnych przedmiotów 

opracowano efekty szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty 

przedmiotowe, jak również możliwy sposób ich weryfikacji zawarte są w poszczególnych sylabusach. 

Można zauważyć, że w ramach kart przedmiotów wyraźnie wskazano jakie efekty kierunkowe 

realizuje dany przedmiot i jakie efekty szczegółowe mają być osiągnięte. W większości przypadków 

efekty przedmiotowe są spójne z kierunkowymi i stanowią ich uszczegółowienie. Generalna analiza 

struktury efektów szczegółowych wszystkich przedmiotów w kontekście zakładanych efektów 

kierunkowych potwierdza, iż ogólna struktura efektów kształcenia tworzy właściwe warunki do 

osiągniecia zakładanych efektów kierunkowych.  

 Dobór treści programowych jest generalnie zgodny ze szczegółowymi jak i kierunkowymi 

efektami kształcenia. Analiza treści programowych dla poszczególnych modułów wskazuje, iż z 
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reguły zachodzą warunki umożliwiające osiągniecie szczegółowych efektów kształcenia. 

Uwzględniając powiązania poszczególnych przedmiotów z zakładanymi efektami kierunkowymi 

wykazane zarównano w kartach przedmiotów, jak i w macierzy powiązania kierunkowych efektów 

kształcenia, można stwierdzić, iż treści programowe generalnie zapewniają realizację kierunkowych 

efektów kształcenia. Ponadto można potwierdzić, iż dobór treści programowych odzwierciedla 

aktualny dorobek naukowy z dyscyplin, do których się one odnoszą. Uwzględnia się aktualne trendy w 

obszarze zarządzania. 

 W zakresie doboru treści kształcenia do zakładanych efektów kształcenia występują 

następujące uchybienia. Po pierwsze jak wskazano wyżej efekt Z1A_U13 nie jest w pełni 

realizowany. Udział treści kształcenia zapewniających pogłębioną wiedzę, umiejętności 

badawcze i kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej jest niedostateczny. Po 

drugie nie zapewniono właściwych warunków do osiągniecia efektu Z1A-U04 „potrafi 

prognozować określone zjawiska gospodarcze i społeczne w otoczeniu z wykorzystaniem 

ilościowych oraz jakościowych metod prognozowania i planowania”. W programie kształcenia nie 

uwzględniono przede wszystkim modułów i treści kształcenia bezpośrednio związanych z ilościowymi 

metodami prognozowania, jak statystyka, czy ekonometria. Brak w treściach kształcenia 

uwzględnienia metod ilościowych ogranicza możliwość osiągniecia także innych efektów, jak 

Z1A_U02 „potrafi analizować procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze wykorzystując metody i 

techniki analizowania danych rynkowych oraz wspomagających podejmowanie decyzji 

gospodarczych” związanych z metodami statystycznymi, ekonometrycznymi czy metodami 

prognozowania (rezygnacja z przedmiotów: Matematyka I/II, Statystyka opisowa, Podstawy 

ekonometrii oraz Prognozowanie i symulacje, od cyklu 2015/2016). Podobna sytuacja ma miejsce w 

odniesieniu do efektu Z1A_U06 odnoszącego się do analizy na poziomie organizacji dla potrzeb 

podejmowania decyzji.  

 Można podsumować, iż ogólna konstrukcja programu studiów odpowiada aktualnym 

potrzebom rynku pracy i zapewnia realizację zakładanych efektów kształcenia. Wstępują 

jednak uchybienia dotyczące możliwości osiągniecia niektórych efektów kształcenia, jak: 

Z1A_U13; Z1A-U04; Z1A_U02; Z1A_U06. 

 

1.5.3.  

 Analiza sylabusów przedmiotów, jak również hospitacje zajęć w trakcie wizytacji ZO, a także 

informacje pozyskane w trakcie spotkań ze studentami oraz nauczycielami akademickimi 

potwierdzają, iż na kierunku zarządzanie wykorzystuje się zróżnicowane metody kształcenia, w tym: 

metody podające, metody problemowe, metody praktyczne i metody aktywizujące. Choć znaczna 

część zajęć prowadzona jest w formie wykładów, to wykładowcy starają się aktywizować studentów, 

co szczególnie jest skuteczne przy małych grupach na przedmiotach specjalnościowych. Zajęcia 

uwzględniają takie formy jak ćwiczenia, dyskusja, praca w grupie, projekty indywidualne i grupowe, 

prezentacje multimedialne, przygotowywanie i prezentacja referatów. 

 Kształtowanie umiejętności badawczych jak wskazano już wyżej nie zostało wystarczająco 

wyeksponowane w ramach zakładanych efektów kształcenia, a także w treściach kształcenia. W 

konsekwencji także wykorzystywane metody kształcenia w ograniczonym stopniu kształtują 

umiejętności badawcze. Na możliwość przygotowania studentów do prowadzenia badań naukowych 

rzutuje także fakt, iż na Uczelni nie są prowadzone badania naukowe. Wprawdzie w Raporcie 

samooceny stwierdza się, iż „Pomimo, że w jednostce badania naukowe nie są prowadzone, to duża 

aktywność w tej sferze jej kadry prowadzona w innych, zaprzyjaźnionych jednostkach naukowych 

(większych i lepiej sytuowanych) pozwala na stałe wykorzystywanie efektów tejże działalności do 

wzbogacania zawartości programowej”. Powyższe wyjaśnienie nie może być wystarczające, gdyż dla 

przygotowania studentów do prowadzenia badań konieczne jest nie tylko informowanie o wynikach 

badań, jak wskazuje Uczelnia, ale niezbędne jest ich zapoznawanie z formułowaniem i analizą 

problemów badawczych, czy doborem metod i narzędzi badawczych.  

 W opinii studentów metody kształcenia na kierunku zarządzanie uwzględniają samodzielne 

uczenie się poprzez przygotowanie do zajęć praktycznych oraz samodzielne wykonywanie zadań. 

Aktywizujące firmy pracy realizowane są poprzez projekty grupowe, pracę podczas zajęć 

praktycznych i praktyki. Z punktu widzenia studentów metody kształcenia stosowane na kierunku, 

umożliwiają im osiągnięcie efektów kształcenia, które przygotowują ich do wejścia na rynek pracy. 
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 Przygotowanie studentów do prowadzenia badań można ocenić jako niedostateczne co 

wykazywano już wyżej i zasadne byłoby rozwijanie tego aspektu kształcenia gdyby Uczelnia nie 

planowała przejścia na profil praktyczny. 

 

1.5.4.  

 Studia niestacjonarne I stopnia na ocenianym kierunku zarządzanie są realizowane w ramach 

6 semestrów. Przy przyjętej zasadzie, że 1 punkt ECTS odpowiada nakładom czasu pracy studenta na 

poziomie 25 godzin program studiów określa liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów jako 180 punktów ECTS. Minimalna liczba 

punktów niezbędna do zaliczenia semestru/roku wynosi odpowiednio 30 i 60 punktów ECTS. W 

sylabusach przedmiotów zawarte są informacje dotyczące nakładu pracy studentów, zgodnie z 

zasadami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Wyliczone nakłady pracy 

studenta uwzględniają liczbę godzin ćwiczeniowych, wykłady, konsultacje oraz godzin pracy własnej 

studenta. Przewidywany ogólny nakład czasu pracy studenta umożliwia realizację treści 

programowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych założonych w 

programie kształceni z wyżej opisanymi wyjatkami.  
 

1.5.5.  

 W programie kształcenia jak wskazano już wyżej przyjęto, iż jeden punkt ECTS odpowiada 

25 godzinom pracy studenta. Cały program studiów zaplanowany jest na 180 ECTS. Ogólna liczba 

punktów ECTS jak i ich podział na semestry i lata nie budzi zastrzeżeń i spełnia wymogi prawa w tym 

zakresie. 

 W Raporcie Samooceny Uczelnia deklaruje, iż większość z przedmiotów związanych jest z 

realizowanymi przez kadrę badaniami naukowymi, co daje ponad 50% ogólnej liczby punktów ECTS. 

Uczelnia podkreśla przy tym, iż polityka kadrowa WSZiM nakłada na każdego pracownika naukowo-

dydaktycznego obowiązek stałego prowadzenia badań naukowych, dla zapewnienia rozwoju 

indywidualnego kadry, rozwoju specjalności i aktualizacji treści programowych. W Raporcie 

samooceny uwzględniono Tabelę Nr 4, która zgodnie z tytułem zawiera „Moduły zajęć związane z 

prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki właściwej/właściwych dla 

ocenianego kierunku studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz 

umiejętności prowadzenia badań naukowych”. W wykazie znalazło się 28 przedmiotów, których 

sumaryczna wycena w punktach ECTS przekracza 50% ogólnej  

 Ponieważ Uczelnia jak już wskazano wyżej zadeklarowała, iż nie prowadzi własnych 

badań naukowych nie można potwierdzić, iż realizuje moduły zajęć „związane z prowadzonymi 

badaniami naukowymi” w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS. Wymóg 

w tym zakresie dla profilu ogólnoakademickiego nie zostaje spełniony.  

 

1.5.6.  

 W planie studiów ocenianego kierunku zarządzanie do zajęć wybieralnych zalicza się: zajęcia 

sportowo rekreacyjne (2 ECTS), 4 przedmioty specjalizacyjne (14 ECTS), pracę dyplomową i 

seminarium dyplomowe (19 ECTS) oraz praktyki zawodowe (10 ECTS). Łącznie stanowi to 45 ECTS 

czyli 25% ogólnej liczby punktów. 

 Uczelnia do zajęć wybieralnych przez studenta zaliczyła między innymi 4 przedmioty tak 

zwane specjalizacyjne. Jednak analiza struktury przedmiotów we wszystkich specjalizacjach 

wskazuje, iż dwa przedmioty powtarzają się we wszystkich specjalizacjach. Są to Informatyczne 

systemy zarządzania przedsiębiorstwem oraz Podstawy Public Relations, które obejmują łącznie 8 

punktów ECTS. Przedmioty te nie mogą być zatem traktowane jako moduły stanowiące przedmiot 

wyboru studentów. Zatem łączny wymiar wybieralnych modułów kształcenia wynosi 37 punktów 

ECTS co stanowi 20,6% łącznej puli punktów ECTS. Nie jest zatem spełniony wymóg elastyczność 

w doborze modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS. 

 Ponadto należy podkreślić, iż w sytuacji realizacji tych samych przedmiotów na różnych 

specjalizacjach nie ma podstaw do formułowania odrębnych nazw specjalizacji. Dwa przedmioty 

różnicujące poszczególne specjalizacje nie kształtują w wystarczającym stopniu specyfiki 

poszczególnych specjalizacji. Ponadto w przypadku specjalizacji Zarzadzanie finansami można mieć 

istotne wątpliwości co do spójności przedmiotów z nazwą specjalności i tożsamością kierunku. 
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Wprowadzono tu bowiem dwa przedmioty związane z rynkiem papierów wartościowych: Analiza 

fundamentalna i Analiza techniczna.  

 

1.5.7.  

 Wśród przyjętych form zajęć uwzględnia się wykłady, ćwiczenia, lektoraty i konsultacje 

przedmiotowe. Przedmioty kierunkowe realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Przedmioty 

specjalizacyjne i kształcenia ogólnego realizowane są najczęściej w formie ćwiczeń i lektoratów, a 

niektóre tylko w formie wykładów. Liczba studentów w grupie ćwiczeniowej, około 30 osób, w 

sposób dostateczny umożliwia aktywny udział w zajęciach. Na ocenianym kierunku nie prowadzi się 

nauczania na odległość. Analiza planu studiów i kart przedmiotów wskazuje, iż dominującą formą 

prowadzenia zajęć są wykłady i ćwiczenia. Ich realizacja generalnie pozwala osiągać zakładane 

efekty kształcenia zarówno w zakresie wiedzy, jak i umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

Jednak warto by rozważyć większe urozmaicenie form dydaktycznych zapewniające jeszcze 

lepszą aktywizację studentów.  

 W Raporcie samooceny Uczelnia deklaruje, iż liczba godzin zajęć prowadzonych w formie 

wykładów, ćwiczeń i lektoratów stanowi około 18% sumy godzin całego programu studiów. Wymiar 

konsultacji przedmiotowych wynosi od 2 do 35 godzin dla każdego przedmiotu (najczęściej 35). 

Łącznie oferowanych jest aż 31 ECTS w ramach tego rodzaju formy dydaktycznej czyli w wymiarze 

zbliżonym do liczby zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i lektoratów. Analiza planu studiów 

wskazuje, iż w ujęciu godzin pracy z udziałem nauczyciela akademickiego w formie wykładów i 

ćwiczeń oraz seminarium program obejmuje około 800 godzin zajęć. Uczelnia stwierdza, iż zajęcia z 

udziałem nauczyciela akademickiego uwzględniając wzmiankowane konsultacje realizowane są w 

wymiarze około 63 ECTS (na stronie 48 Raportu samooceny) lub 66 punktów ECTS (w tabeli nr 3), 

co ma stanowić 35% całości programu studiów. Zajęcia w formie konsultacji nie są opisane w kartach 

przedmiotów. Nie przewidziano dla nich odrębnych treści programowych, czy metod nauczania. 

Biorąc pod uwagę, iż nie przedstawiono harmonogramu realizacji tak znacznego wymiaru konsultacji 

oraz informacji o faktycznym uczestnictwie w konsultacjach studentów trudno jednoznacznie zaliczyć 

tę formę zajęć jako zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, szczególnie w tak 

znacznym wymiarze i dla wszystkich studentów. W tej sytuacji wymiar zajęć z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich przewidziany w programie kształcenia jest zbyt skromny jak 

na potrzeby realizacji zakładanych efektów kształcenia dla kierunku o profilu 

ogólnoakademickim.  

 Studenci pozytywnie ocenili liczebność grup ćwiczeniowych i podczas lektoratów, która z ich 

punktu widzenia jest odpowiednia do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Studenci 

pozytywnie ocenili długość przerw w ramach zajęć, która w ich ocenie jest adekwatna i pozwala na 

uczestniczenie we wszystkich zajęciach. W opinii studentów liczba godzin zajęć praktycznych z 

wykorzystaniem komputerów i narzędzi informatycznych jest zbyt mała. 

 

1.5.8.  

  W programie kształcenia uwzględnione są praktyki zawodowe. Praktyka obejmuje łącznie 10 

punktów ECTS co odpowiada 250 godzinom nakładów czasu pracy studenta i ma być zrealizowana w 

okresie minimum 3 miesięcy. Z planu studiów wynika, iż praktyki realizowane są w semestrze V (w 

wymiarze: 110 godzin praca własna i 15 godzin konsultacji) oraz w semestrze VI (w wymiarze: 110 

godzin praca własna i 15 godzin konsultacji). W zestawie kart przedmiotów przedłożonym przez 

Uczelnię znajdują się dwie karty modułu Praktyka zawodowa. Każda z kart obejmuje nakłady czasu 

pracy studenta w wymiarze 125 godzin i odpowiada 5 punktom ECTS. Z treści kart nie można 

wywnioskować, której praktyce ( V czy  VI semestrze) jest przyporządkowany dany sylabus. W jednej 

z kart uwzględniono takie elementy jak: Cele kształcenia, Szczegółowe efekty kształcenia. W drugiej 

karcie praktyki zawodowej powielono treść powyższych części a ponadto dodano: Szczegółowe treści 

kształcenia, część Warunki zaliczenia (ale bez określenia tych warunków), Metody nauczania, 

Literatura przedmiotu, oraz Tabela odniesienia efektów kształcenia do efektów kierunkowych, treści 

kształcenia, metod weryfikacji. Należy zauważyć, iż niewłaściwe jest określanie identycznych 

efektów kształcenia dla dwóch modułów kształcenia. Niezbędne jest rozróżnienie zakładanych 

efektów kształcenia dla praktyk zawodowych realizowanych w różnych semestrach kształcenia, 

skoro zostały wyodrębnione takie moduły kształcenia.  
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 Karta jednej z praktyk jest niekompletna. W odniesieniu do drugiej karty praktyki należy 

zauważyć, iż przewidziane metody weryfikacji poszczególnych szczegółowych efektów kształcenia, 

takie jak: wypowiedź ustna, ćwiczenia do wykonania, praca metodą projektu, udział w dyskusji, które 

nie zostały udokumentowane w dokumentacji przedłożonej ZO w trakcie wizytacji. Formy te 

pozostają także w sprzeczności z deklaracjami samej Uczelni sformułowanymi w Raporcie 

samooceny, gdzie stwierdza się, iż „weryfikacja zakładanych efektów kształcenia praktyk 

zawodowych przeprowadzana jest na podstawie prac wyszczególnionych w dzienniczku praktyk 

zrealizowanych pod nadzorem zakładowego opiekuna praktyki” oraz „Student może być zwolniony z 

praktyk na podstawie dokumentacji pracy etatowej lub prowadzonej własnej działalności 

gospodarczej, o ile umożliwiły mu one realizację celu praktyki i zdobycie tych samych efektów 

kształcenia zakładanych dla praktyk”. 

  W trakcie wizytacji Uczelnia przedstawiła dokumentację praktyk zawodowych. Przedłożono 

listę firm, w których studenci odbywają praktyki zawodowe (obejmującą kilkadziesiąt podmiotów) 

oraz Zarządzenie Rektora nr 01/10/2015 z dnia 1.10.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

praktyk zawodowych wraz z samym Regulaminem. Regulamin przewiduje, iż istnieje kilka form 

zaliczania praktyk. Po pierwsze (Rozdział III) „student może odbyć praktykę zawodową w instytucji 

zagranicznej w ramach LLP-Erasmus na zasadach określonych dla danego roku akademickiego 

zarządzeniem Retora. W części tej sformułowano zasadę, iż „Praktykę zalicza Dziekan lub osoba 

przez niego upoważniona na podstawie „dzienniczka praktyk” i opinii Zakładowego Opiekuna 

Praktyk. Należy zakładać, iż ta forma zaliczania praktyki obowiązuje także studentów odbywających 

praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych. Po drugie zalicza się praktykę na podstawie 

pracy zawodowej (Rozdział IV). W części tej zawarta jest zasada, że Dziekan może zaliczyć pracę 

zawodową jako praktykę zawodową bez podania jakichkolwiek warunków, czy kryteriów, które 

warunkują powyższą decyzję. Student w podaniu o zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej podaje 

jedynie podstawowe informacje o stanowisku, na którym pracuje, w tym zakres obowiązków. Po 

trzecie (Rozdział V) istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy w ramach działalności 

studenckiego koła naukowego. Po czwarte (Rozdział V – jak w oryginale) zaliczenie praktyk może 

nastąpić na podstawie działalności prowadzonej w Wyższej Szkole Zarzadzania i Marketingi w 

Sochaczewie. W dokumentacji przedłożonej przez Uczelnię znalazły się wzorce porozumienia o 

przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej oraz dzienniczka Praktyk. Ponadto przedłożono 

komplety dokumentów związanych z odbyciem praktyk zawodowych przez dwóch studentów. W 

dokumentacji tej znajdowało się „Skierowanie na praktyki”, które zawierało część „ramowy program 

studenckiej praktyki zawodowej”. W wypełnionych Dzienniczkach praktyk także znajdowało się 

sformułowanie celów praktyk i program praktyki. 

 Studenci pozytywnie oceniają praktykę zawodową, możliwości jej realizacji oraz zasady ich 

zaliczania. Z uwagi na to, że są to studia niestacjonarne znaczna większość studentów korzysta z 

możliwości zaliczenia praktyki na podstawie obecnie realizowanej pracy zawodowej. 

  Przewidziane w regulaminie formy zaliczenia praktyki/weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia nie są spójne z formami przewidzianymi w karcie przedmiotu. Formy weryfikacji 

ujęte w Regulaminie praktyk i realizowane przez Uczelnię nie gwarantują właściwej weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia. Szczególnie warunki zaliczania praktyki z tytułu pracy 

zawodowej, na podstawie pracy w ramach działalności studenckiego koła naukowego, czy na 

podstawie działalności prowadzonej w Wyższej Szkole Zarzadzania i Marketingi w Sochaczewie 

nie spełniają podstawowych wymogów niezbędnej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

dla praktyki zawodowej. Szczególnie biorąc pod uwagę planowaną przez Uczelnię zmianę profilu 

kształcenia na profil praktyczny i związaną z tym konieczność wydłużenia modułu praktyki 

zawodowej należy rozważyć wzbogacenie zestawu form weryfikacji efektów kształcenia dla praktyk 

zawodowych. Ponadto niezbędne jest doprecyzowanie procedury zaliczania praktyki zawodowej dla 

osób pracujących zawodowo w taki sposób aby zagwarantować weryfikację wszystkich zakładanych 

efektów kształcenia dla modułu praktyka zawodowa. 

 

1.5.9.  

  Obecnie Uczelnia nie prowadzi działań związanych z umiędzynarodowieniem. Program 

kształcenia realizowany jest wyłącznie w języku polskim przez polskich wykładowców. W Raporcie 

samooceny Uczelnia deklaruje, iż rozważa podjęcie działań mających na celu umiędzynarodowienie 
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programu. 

 

1.6.  

1.6.1.  

 Uczelnia nie stawia kandydatom na etapie rekrutacji wymagań dotyczących posiadania 

określonej wiedzy. Rekrutacja polega na przyjmowaniu kandydatów spełniających wymogi formalne 

w kolejności dokonanych zgłoszeń. Można przyjąć, iż przy obowiązującej kolejności zgłoszeń i 

jednoczesnym ograniczonym zainteresowaniu potencjalnych kandydatów, przyjmowani są wszyscy 

zainteresowani legitymujący się świadectwem dojrzałości. Warunki rekrutacji nie sprzyjają 

optymalnemu doborowi kandydatów do wymogów ocenianego kierunku studiów. Jednakże Uczelnia 

stwierdza w Raporcie samooceny, iż w odsiew studentów niespełniających wymogów merytorycznych 

następuje w trakcie studiów.  

 Na kierunku zarządzanie rekrutacja na studia I stopnia ma charakter wolnego wstępu 

uzależnionego od kolejności zgłoszeń. Na podstawie analizy własnej i informacji uzyskanych od 

Władz Uczelni stwierdzono, iż kandydaci są zobligowani do dostarczenia podpisanej umowy o 

odpłatności za studia w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. Jest to niezgodne z art. 

160a ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, który stanowi, że umowa jest zawierana nie 

wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od 

rozpoczęcia zajęć.  

 Podczas spotkania z ZO PKA studenci zwrócili uwagę na nierzetelność przekazywanych 

informacji poprzez portal rekrutacyjny Uczelni. Studenci są zobligowani do zarejestrowania się w 

elektronicznym systemie rekrutacji, aby móc przystąpić do rekrutacji na studia. Na portalu 

rekrutacyjnym zawarte są nieprecyzyjne informacje dotyczące rekrutacji, które wprowadzają 

studentów błąd. Rejestracja w portalu jest kilkuetapowa. Pierwszy etap przewiduje wybór kierunku 

studiów, na który kandydat chce aplikować. Na portalu widnieje informacja, że można aplikować na 

kierunki: informatyka w zarządzaniu, marketing, marketing internetowy, organizacja i zarządzanie w 

handlu, rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie bazami danych, zarządzanie finansami, 

zarządzanie logistyką i zarządzanie zasobami ludzkimi. Po kliknięciu na wybrany kierunek studiów 

pojawia się informacja, iż jest to kierunek zarządzanie i następuje wybór formy studiów. Przechodząc 

do następnego etapu rejestracji kandydat otrzymuje informację, że jego wyborem jest zarządzanie. 

Kandydat wybierając w pierwszym kroku kierunek studiów finalnie jest przypisywany do kierunku 

zarządzanie. W toku wizytacji ustalono, że nazwy kierunków, które pojawiają się w pierwszym etapie 

rejestracji to specjalności realizowane w ramach kierunku zarządzanie. Kandydat przez taką formułę 

rejestracji do systemu rekrutacyjnego jest wprowadzany w błąd gdyż uważa, że rekrutuje się na inny 

kierunek niż zarządzanie. Studenci obecni podczas spotkania z ZO PKA byli przekonani, że studiują 

jeden z dziewięciu kierunków, które zostały przedstawione wcześniej, a nie kierunek zarządzanie. 

Studenci zwrócili również uwagę na fakt, iż ich wybór kierunku, który faktycznie jest wyborem 

specjalności w ramach kierunku zarządzanie nie jest należycie realizowany. Studenci będąc 

przekonani, iż studiują inny kierunek niż zarządzanie, są przeświadczeni, że ich wybór z procesu 

rekrutacji będzie realizowany jednakże często zdarza się tak, że muszę zmieniać specjalność z uwagi 

na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych daną specjalnością mimo to, że w momencie rekrutacji nie 

było takiej informacji. 

 Należy stwierdzić, że proces rekrutacji jest skomplikowany i wprowadza kandydatów w błąd. 

Studenci są przeświadczeni, że wybierają jeden z dziewięciu kierunków studiów, a w rzeczywistości 

wybierają specjalność w ramach kierunku zarządzanie, którą w trakcie studiów można zmienić lub nie 

zostanie otworzona z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych. 

 

1.6.2.  

 Zasady potwierdzania efektów uczenia się reguluje uchwała Senatu z dnia 30 września 2015 r. 

Analiza ww. aktu prawnego wykazała, że przyjęte zasady są zgodne z ogólnymi wytycznymi 

zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. ZO zwraca uwagę, że dotychczas tematyka 

potwierdzania efektów uczenia się nie została w Uczelni objęta działaniem Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. Dodatkowo nie został spełniony wymóg wynikający z art. 44 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), dotyczący konieczności podjęcia przez Senat Uczelni 
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uchwały w sprawie potwierdzania efektów uczenia się do dnia 30 czerwca 2015 r.  

  Uczelnia nie prowadziła dotychczas naboru kandydatów zainteresowanych potwierdzeniem 

efektów kształcenia przez Wyższą Szkołę Zarządzana i Marketingu w Sochaczewie i nie 

przeprowadzała procesu takiego potwierdzania efektów uczenia się.  

 

1.7.  

1.7.1.  

 Ramy systemu oceny osiągnieć studentów zostały sformułowane w Regulaminie studiów. 

Właściwie i szczegółowo opisano procedury związane zarówno z egzaminami, zaliczeniami jak i 

egzaminem komisyjnym. Szczegółowe formy weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zostały 

określone w poszczególnych kartach przedmiotów. Na podstawie Regulaminu Studiów, kart 

przedmiotów oraz analizy dokumentacji weryfikacji efektów kształcenia w trakcie wizytacji ZO 

można stwierdzić, iż sprawdzanie osiągniętych efektów kształcenia prowadzone jest na różnych 

etapach kształcenia z wykorzystaniem bogatej palety form weryfikacji.  

 Formy weryfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych modułów zostały jednoznacznie 

określone w kartach przedmiotów. Zaletą przyjętego systemu weryfikacji jest przypisanie konkretnej 

formy weryfikacji do każdego ze szczegółowych/przedmiotowych efektów kształcenia. 

Podstawowymi formami weryfikacji są: egzamin pisemny, praca projektowa, egzamin ustny, udział w 

dyskusji, kolokwium, aktywny udział w zięciach, ćwiczenia do wykonania, prezentacja 

multimedialna, wypowiedź ustna i inne. Należy zauważyć, iż formy weryfikacji zostały właściwie 

dobrane w stosunku do różnych rodzajów efektów kształcenia. Ocena osiągnięć efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy na ocenianym kierunku odbywa się na podstawie egzaminów w formie pisemnej lub 

ustnej, kolokwiów ale także na podstawie aktywności na zajęciach, referatów, prezentacji, projektów 

indywidualnych lub zespołowych. Kompetencje społeczne oceniane są przez sprawdzanie 

umiejętności pracy zespołowej przede wszystkim w ramach przygotowywanych projektów i pracy w 

grupie. Nie budzą też zastrzeżeń formy weryfikacji efektów w zakresie umiejętności uwzgledniające 

aktywność studentów.  

 Na kierunku o profilu ogólnakademickim szczególne znaczenie posiada monitorowanie 

osiągania efektów kształcenia związanych z umiejętnościami w zakresie przygotowania do 

prowadzenia badań oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi w działalności badawczej. W tym 

zakresie można zauważyć niedobór form weryfikacji, które ograniczają się w praktyce jedynie do 

modułu Seminarium i Praca dyplomowa. W trakcie wizytacji ZO poddał analizie 9 wylosowanych 

prac dyplomowych wraz z dokumentacją procesu dyplomowania. Analiza ta wykazała, iż generalnie 

tematyka prac dyplomowych jest powiązana z wiodącą dla kierunku dyscypliną nauki o zarządzaniu. 

Prace są też właściwie powiązane ze specjalnościami studentów. Poziom merytoryczny prac należy 

ocenić jako stosunkowo wysoki. Prace dyplomowe najczęściej posiadają charakter teoretyczno-

empiryczny. W części empirycznej najczęściej stanowią ekspertyzę z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwami i instytucjami. Procedura egzaminów dyplomowych, w tym pytań formułowanych 

na egzaminie dyplomowym nie budzi zastrzeżeń. Proces dyplomowania właściwie weryfikuje 

osiągniecie zakładanych dla ocenianego kierunku kształcenia efektów kształcenia, w tym efektów 

związanych z umiejętnościami badawczymi.  

  Można wnioskować, iż stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są 

adekwatne do zakładanych efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i 

umożliwiają skuteczne sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów 

kształcenia. 

  Należy zauważyć, iż w poza Seminarium i pracą dyplomową nie uwzględniono form 

weryfikacji efektów kształcenia w zakresie przygotowania do prowadzenia badań oraz 

kompetencjami społecznymi niezbędnymi w działalności badawczej  
 

1.7.2.  

  Jak wskazano wyżej ramy systemu oceny osiągnieć studentów zostały właściwie 

sformułowane w Regulaminie studiów. W Uczelni ustalono wystandaryzowane i jednolite kryteria 

oceny poziomu osiągnieć zakładanych efektów kształcenia. Przyjęto klasyczne poziomy w skali ocen: 

bardzo dobry (5), dobry plus (4+), dobry (4), dostateczny plus (3+), dostateczny (3), niedostateczny 

(2). Warto podkreślić, iż studenci są informowani o ocenianych elementach zajęć i warunkach ich 
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zaliczenia na początku zajęć a wyniki cząstkowych zaliczeń są przekazywane na bieżąco za pomocą 

Extranetu. Ostatecznie z przedmiotu wystawiana jest jedna ocena liczbowa uwzględniająca ocenę 

wszystkich efektów kształcenia. Ocenianie efektów kształcenia (szczególnie zajęć praktycznych: jak 

ćwiczenia czy lektoraty) składa się z wielu elementów o różnych współczynnikach wagowych. 

Student jest zobowiązany do spełnienia określonego minimum z każdego elementu oraz minimów dla 

modułów zajęć i całości przedmiotu. W kartach przedmiotów nie określono jakiemu procentowi 

opanowania treści przedmiotu odpowiadają poszczególne oceny i jaki jest udział poszczególnych form 

weryfikacji w ocenie końcowej z przedmiotu. Tym niemniej zdaniem władz Uczelni 

wieloskładnikowy system oceniania gwarantuje wysoki poziom sprawiedliwości, ponieważ studenci 

mają w każdym momencie pełny obraz stanu zaliczeń a ewentualna niewłaściwa ocena uzyskana 

przypadkowo lub nieuczciwie w niewielkim stopniu wpływa na ocenę końcową. 

 Zapewnieniu porównywalności weryfikacji końcowych efektów kształcenia dobrze służą 

standardy dotyczące pisania prac dyplomowych oraz ich oceny, które zostały uregulowane uchwałą nr 

2/09/2015 Rady Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w 

Sochaczewie z dnia 30 września 2015 r. Podczas egzaminu dyplomowego oceniana jest znajomość 

tematyki, będącej przedmiotem pracy dyplomowej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu specjalności 

zawodowej. Egzamin dyplomowy przeprowadzony jest w formie ustnej, przed komisją 

egzaminacyjną. Ocena końcowa na dyplomie składała się z wyniku średniej ocen ze studiów, ocen z 

pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego. Każda praca dyplomowa sprawdzana jest przez 

promotora, recenzenta pod kątem poprawności merytorycznej, formalnej oraz ewentualnego 

naruszenia praw autorskich. Dla ochrony praw autorskich stosowano program antyplagiatowy 

„Plagiat.pl”.  

 Uczelnia w Raporcie samooceny podaje szczegółowe rozkłady ocen z różnych etapów 

weryfikacji efektów kształcenia. Na przykład odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym wyniósł 

5,6%, zaś Odsetek studentów powtarzających rok wyniósł – 3,43%. Wskaźnik odsiewu w roku 

2015/2016 w ramach kierunku zarządzanie w trybie niestacjonarnym wyniósł 9,44 %. W zakresie 

egzaminu dyplomowego (studia niestacjonarne), w roku akademickim 2015/2016 ocenę bardzo dobrą 

plus otrzymało 27 osób (48,21%); ocenę dobrą - 17 osób (30,36%), ocenę dobrą plus - 2 osoby 

(3,57%), ocenę dostateczną plus - 2 osoby (3,57%), oraz ocenę dostateczną - 8 osób (14,29%). 

Wykazane rozkłady ocen mają charakter normalny. O właściwym poziomie wymagań świadczą także 

wskaźniki dotyczące odsiewu i zaliczeń warunkowych.  

  W trakcie wizytacji ZO stosowany system weryfikacji efektów kształcenia został poddany 

ocenie na podstawie analizy 6 losowo wybranych prac etapowych. Dokumentacja weryfikacji efektów 

kształcenia okazała się zasadniczo spójna z formami przewidzianymi w sylabusach. Potwierdzenie 

pełnej spójności było utrudnione ze względu na to, iż w sylabusach nie rozgraniczono form 

weryfikacji na przewidziane dla wykładów i ćwiczeń. Jednocześnie brak w poszczególnych teczkach 

pełnej dokumentacji weryfikującej osiągniecie zakładanych efektów dla całego przedmiotu (wykładów 

i ćwiczeń) utrudniał stwierdzenie, czy zastosowano wszystkie przewidziane formy weryfikacji. 

Generalnie należy jednak pozytywnie ocenić formy weryfikacji efektów kształcenia. 

  Podsumowując można stwierdzić, iż system sprawdzania i oceniania efektów kształcenia 

jest przejrzysty, zapewnia rzetelność, wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i 

oceniania, oraz umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów 

kształcenia, wyjątkiem jest niepełny system weryfikacji efektów kształcenia dla Praktyki 

zawodowej. 

  W opinii studentów system sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty i 

rzetelny. System oceny dostępny jest w regulaminie zajęć, przedstawiany jest na pierwszych zajęciach 

w semestrze i realizowany przez cały okres zajęć. Studenci wyrazili opinie, iż system zapewnia 

rzetelność oceny, porównywalność wyników oraz umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia. 

 

3. Uzasadnienie 

 Oceniany kierunek posiada profil ogólnoakademicki, a Uczelnia nie formułuje koncepcji jego 

rozwoju w kontekście rozwoju badań w dyscyplinie naukowej, z którą kierunek jest powiązany, ani 

nie formułuje koncepcji przejścia na profil praktyczny. 

 Ogólna konstrukcja programu studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy i 
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zapewnia realizację zakładanych efektów kształcenia. Wstępują jednak stosunkowo liczne uchybienia. 

 Udział efektów kształcenia związanych ze zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, 

umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej jest 

niedostateczny.  

  W zestawie zakładanych efektów kształcenia brak jest efektów związanych z przygotowaniem 

do funkcjonowania na rynku pracy. 

 Udział treści kształcenia zapewniających pogłębioną wiedzę, umiejętności badawcze i 

kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej jest niedostateczny.  

 Nie zapewniono właściwych warunków do osiągniecia efektu Z1A-U04 „potrafi prognozować 

określone zjawiska gospodarcze i społeczne w otoczeniu z wykorzystaniem ilościowych oraz 

jakościowych metod prognozowania i planowania”. Ponadto ograniczone są możliwości osiągniecia 

efektów kształcenia, jak: Z1A_U13; Z1A_U02; Z1A_U06. 

Przygotowanie studentów do prowadzenia badań można ocenić jako niedostateczne 

 Przewidywany ogólny nakład czasu pracy studenta umożliwia realizację treści programowych 

oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych założonych w programie kształceni. 

 Ponieważ Uczelnia, iż nie prowadzi własnych badań naukowych nie można potwierdzić, iż 

realizuje moduły zajęć „związane z prowadzonymi badaniami naukowymi” w wymiarze większym niż 

50% ogólnej liczby punktów ECTS. Wymóg w tym zakresie dla profilu ogólnoakademickiego nie 

zostaje spełniony.  

 Nie jest spełniony wymóg elastyczności w doborze modułów kształcenia w wymiarze nie 

mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS. 

W sytuacji realizacji tych samych przedmiotów na różnych specjalizacjach nie ma podstaw do 

formułowania odrębnych nazw specjalizacji. 

 Analiza planu studiów i kart przedmiotów wskazuje, iż dominującą formą prowadzenia zajęć 

są wykłady i ćwiczenia. Ich realizacja generalnie pozwala osiągać zakładane efekty kształcenia 

zarówno w zakresie wiedzy, jak i umiejętności oraz kompetencji społecznych.  

 Wymiar zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich przewidziany w programie 

kształcenia jest zbyt skromny jak na potrzeby realizacji zakładanych efektów kształcenia dla kierunku 

o profilu ogólnoakademikim.  

 Przewidziane w Regulaminie praktyk formy zaliczenia praktyki/weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia nie są spójne z formami przewidzianymi w karcie przedmiotu. Formy weryfikacji 

ujęte w Regulaminie praktyk i realizowane przez Uczelnię nie gwarantują właściwej weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia. Szczególnie warunki zaliczania praktyki z tytułu pracy zawodowej, 

na podstawie pracy w ramach działalności studenckiego koła naukowego, czy na podstawie 

działalności prowadzonej w Wyższej Szkole Zarzadzania i Marketingi w Sochaczewie nie spełniają 

podstawowych wymogów niezbędnej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia dla praktyki 

zawodowej. 

 Plany rozwoju kierunku zarządzanie zakładają przekształcenie ogólnoakademickiego profilu 

kształcenia w profil praktyczny, ale nie od najbliższego roku akademickiego. Planowana  zmiana jest 

powiązana z tendencjami przekształceń rynku pracy oraz zgłaszanym potrzebami otoczenia 

społecznego i gospodarczego. Studia ocenianego kierunku przyporządkowane zostały do obszaru nauk 

społecznych (obszar wiodący), dziedziny nauki oraz wskazane w ich ramach dyscypliny naukowe do 

których odnoszone są efekty kształcenia zostały określone prawidłowo.  

 Opis kierunkowych efektów kształcenia jest poprawny. W zbyt dużym stopniu w opisie tych 

efektów podkreśla się sformułowania elementarna wiedza bądź elementarne umiejętności.  

  Sprawdzanie osiągniętych efektów kształcenia prowadzone jest na różnych etapach 

kształcenia z wykorzystaniem bogatej palety form weryfikacji. Zaletą przyjętego systemu 

weryfikacji jest przypisanie konkretnej formy weryfikacji do każdego ze 

szczegółowych/przedmiotowych efektów kształcenia. Proces dyplomowania właściwie weryfikuje 

osiągniecie zakładanych dla ocenianego kierunku kształcenia efektów kształcenia, w tym 

efektów związanych z umiejętnościami badawczymi. Stan dokumentacji weryfikacji osiągania 

zakładanych efektów dla całego przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) utrudnia stwierdzenie, czy 

zastosowano wszystkie przewidziane formy weryfikacji. 

  Student nie ma możliwości poprzez elektroniczny system uczelni zobaczyć sylabusów na 

semestry, które będzie realizował w przyszłości. Jedyny dostęp do tych sylabusów ma w dziekanacie. 
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W opinii studentów metody kształcenia na kierunku zarządzanie uwzględniają proces samodzielnego 

uczenia się.  

  Program studiów przewiduje 25% pkt. ECTS przedmiotów obieralnych, co nie spełnia 

przesłanki Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie prowadzenia studiów, 

który stanowi, że program studiów, umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano 

punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, niezbędnych do ukończenia 

studiów. 

  Studenci w ramach wizytowanego kierunku realizują obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Studenci pozytywnie oceniają realizację praktyk jak i metody weryfikacji efektów kształcenia 

osiągniętych w ramach praktyki.  

  Zasady rekrutacji określone Uchwałą Senatu przewidują obowiązek dostarczenia przez 

kandydata na studia podpisanej umowy o odpłatnościach za studia, co jest niezgodne z art. 160a ust. 2 

Ustawy. Studenci w ramach obowiązkowej rejestracji na portalu rekrutacyjnym są informowani o 

możliwości studiowania na dziewięciu kierunkach studiów, jednakże nie są to samodzielne kierunku 

tylko specjalności realizowane w ramach kierunku zarządzanie. Studenci poprzez takie informacje są 

wprowadzani w błąd gdyż uważają, że studiują inny kierunek niż zarządzanie. Studenci pozytywnie 

oceniają liczbę przyjmowanych studentów na kierunek zarządzanie, który w ich ocenie jest adekwatny 

do potencjału jednostki.  

 

4. Zalecenia 

 W związku z prowadzeniem profilu ogólnoakademickiego należy zwiększyć udział efektów i 

treści kształcenia związanych ze zdobywaniem przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności 

badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest jak najszybsze przejście na praktyczny profil kształcenia. 

  Uczelnia powinna opracować plan rozwoju kierunku. Należy wskazać, iż dyscyplina nauki o 

zarządzaniu stanowi dyscyplinę wiodącą dla ocenianego kierunku studiów. Na podstawie analizy 

kierunkowych efektów kształcenia zauważyć można, iż zasadne byłoby przypisanie kierunku także do 

ekonomii i finansów, jako pomocniczych dyscyplin naukowych. 

 Warto by rozważyć większe urozmaicenie form dydaktycznych, zapewniające jeszcze lepszą 

aktywizację studentów. 

 Należy zapewnić pełną realizację wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz zapewnić 

właściwą weryfikację efektów kształcenia dla modułu Praktyka zawodowa.  

  Zwiększenie liczby przedmiotów do wyboru, w celu umożliwienia studentom wybory 

modułów obieralnych w liczbie określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie warunków prowadzenia studiów.  

 Usunięcie z wymogów formalnych procesu rekrutacji obowiązku dostarczenia podpisanej 

umowy o odpłatnościach za usługi edukacyjne przez kandydata na studia.  

  Zmiany w elektronicznym systemie rekrutacji tak, aby informacje tam były zgodne ze stanem 

faktycznym, czytelne, zrozumiałe i jednoznaczne dla studenta. Zmiana informacji, iż studenci mają do 

wyboru dziewięć kierunków studiów, gdyż nie są to kierunku a specjalności w ramach kierunku 

zarządzanie. 

 Należy zalecić przechowywanie kompletnej dokumentacji weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia dla poszczególnych modułów kształcenia obejmującej zarówno wykłady jak 

i ćwiczenia.  
 

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe 

zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów kształcenia 

 

2.1 Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy zapewniający 

realizację programu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu 

dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty 

kształcenia określone dla tego kierunku. Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich stanowiących 

minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa określonym dla kierunków studiów  

o profilu ogólnoakademickim, a ich liczba jest właściwa w stosunku do liczby studentów ocenianego 
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kierunku.* 

2.2 Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje 

dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są adekwatne do 

realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. W przypadku, gdy zajęcia realizowane są 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, kadra dydaktyczna jest przygotowana do 

prowadzenia zajęć w tej formie.* 

2.3 Prowadzona polityka kadrowa umożliwia właściwy dobór kadry, motywuje nauczycieli 

akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz 

sprzyja umiędzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej. 

2.4 Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów wiedzy, 

odpowiadającego/odpowiadających obszarowi/obszarom kształcenia, do którego/których został 

przyporządkowany kierunek, a także w dziedzinie/dziedzinach nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinach 

naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia.* 

2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane w projektowaniu  

i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji. 

 

1. Ocena kryterium 2 – znacząco 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

2.1. 

 Uczelnia zgłosiła do minimum kadrowego wizytowanego kierunku studiów dziewięciu 

nauczycieli akademickich, w tym: trzech z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich (trzech 

doktorów habilitowanych) oraz sześć osób ze stopniem naukowym doktora. W teczkach osobowych 

znajdują się dokumenty potwierdzające posiadanie stopni naukowych przez nauczycieli akademickich 

zgłoszonych do minimum kadrowego. Uczelnia zaproponowała do minimum kadrowego 

wykładowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie złożonych przez nich 

oświadczeń, o których mowa w art. 112a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 Analiza obciążeń dydaktycznych pozwala na uznanie, iż wszystkie zaproponowane przez 

Uczelnię osoby spełniają warunki określone w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz § 10 ust. 2, 3 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

Żadna z osób nie przekroczyła limitu minimów kadrowych określonego w art. 112a ust. 1-2 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym. Informacje dotyczące minimum kadrowego wizytowanego kierunku 

studiów zostały zweryfikowane w zintegrowanym systemie informacji o nauce i szkolnictwie 

wyższym POL-on. 

 Dwóch zgłoszonych do minimum kadrowego nauczycieli akademickich ze stopniem 

naukowym doktora nie zostało do tego minimum zaliczonych, ponieważ nie posiadają zapewniającego 

realizację programu kształcenia dorobku naukowego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk 

ekonomicznych i dyscyplinie nauki o zarządzaniu, do której zostały przypisane efekty kształcenia na 

ocenianym kierunku studiów. Jeden z doktorów posiada bogaty dorobek naukowy z zakresu 

informatyki oraz jej zastosowań w ekonomii i będzie mógł zostać zaliczony w skład minimum 

kadrowego na ocenianym kierunku w sytuacji, gdy Uczelnia przypisze deklarowane do realizacji 

efekty kształcenia nie tylko do wiodącej dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu, ale również 

dyscypliny uzupełniającej: ekonomia. Drugi doktor posiada dorobek naukowy z zakresu finansów i 

również będzie mógł zostać zaliczony w skład minimum kadrowego na ocenianym kierunku w 

sytuacji, gdy Uczelnia przypisze (stosowną Uchwałą Senatu) deklarowane do realizacji efekty 

kształcenia do uzupełniającej dyscypliny naukowej: finanse. Szczegółowe informacje na ten temat 

zawarto w załączniku nr 4 „Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe na ocenianym 

kierunku studiów”. 

 Należy również podkreślić, że spośród dziewięciu zgłoszonych do minimum nauczycieli 

akademickich, tylko czterech zatrudnionych jest w WSZiM jako w podstawowym miejscu pracy (1 

doktor habilitowany i 3 doktorów), co nie świadczy korzystnie o stabilności minimum kadrowego.  
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 Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich proponowanych do minimum kadrowego, 

określana jest w ramach ogólnoakademickiego profilu kształcenia ich aktualnym dorobkiem 

naukowym. W przypadku dwóch doktorów nie jest ona adekwatna do sposobu przypisania 

deklarowanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku zarządzanie (wyłącznie do dyscypliny 

naukowej: nauki o zarządzaniu). Z dokumentacji przekazanej Zespołowi Oceniającemu PKA nie 

wynika, że wykładowcy ci posiadają dorobek naukowy w tej dyscyplinie. 

 Treści planowanych do osiągnięcia efektów kształcenia skłaniają do konstatacji, że efekty te 

mogą zostać przypisane nie tylko do wiodącej dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu, ale również 

do dwóch dyscyplin uzupełniających: ekonomia i finanse. Dokonanie takiej korekty będzie oznaczało, 

że każdy z 9 zgłoszonych do minimum kadrowego nauczycieli akademickich legitymuje się 

dorobkiem naukowym w jednej z dyscyplin naukowych, do których przypisano efekty kształcenia. 

 

2.2. 

 Dorobek naukowy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku 

jest w większości przypadków adekwatny do realizowanego programu i założonych efektów 

kształcenia. Jak wspomniano, do minimum kadrowego zgłoszono 9 osób. Ponadto na kierunku zajęcia 

dydaktyczne prowadzi zaledwie 5 innych wykładowców - w tym 1 profesor tytularny, 3 doktorów i 1 

magister. Cześć informacji na ten temat zawartych w Raporcie Samooceny okazała się nieaktualna. 

Dorobek naukowy zdecydowanej większości spośród tych 5 wykładowców mieści się dziedzinie nauk 

ekonomicznych, w dyscyplinach: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu. Wątpliwości w 

obsadzie zajęć budzi powierzenie wykładu z przedmiotu „Podstawy prawa” profesorowi nauk 

humanistycznych (dyscyplina filologia klasyczna). Zespołowi Oceniającemu PKA nie przedstawiono 

żadnej dokumentacji, która uzasadniałaby taki przydział zajęć. Wiedza, umiejętności i kompetencje 

posiadane przez pozostałych 4 wykładowców stanowiących obsadę kadrową są odpowiednie do 

zakładanych efektów kształcenia i realizowanego programu studiów.  

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie znajduje się w okresie przemian 

związanych ze zmianą właściciela Uczelni. Oznacza to, że po 20 latach funkcjonowania nastąpiły 

bardzo duże zmiany personalne, zarówno we władzach Uczelni, jak i składzie kadry pedagogicznej. 

Ich wyrazem jest choćby fakt, iż z poprzedniego minimum kadrowego (w roku akademickim 

2015/2016) pozostał tylko 1 wykładowca.  

 Liczba wykładowców prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku będzie musiała ulec 

istotnemu zwiększeniu. Nie jest możliwe utrzymanie obecnej sytuacji, w której jeden z wykładowców 

prowadzi zajęcia z 10 przedmiotów (str. 73 Raportu Samooceny). Wzmocnienia kadrowe są 

niezbędne.  

 Liczba nauczycieli akademickich spoza minimum kadrowego prowadzących zajęcia 

dydaktyczne na ocenianym kierunku i obsada zajęć budzą zastrzeżenia. Konieczne jest istotne 

zwiększenie potencjału kadrowego Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Marketingu w Sochaczewie. Dobór kadry powinien uwzględniać nieodległe przejście na praktyczny 

profil kształcenia. 

 

2.3. 

 Ocena skuteczności prowadzonej polityki kadrowej jest bardzo utrudniona z powodu 

wspomnianych zmian własnościowych, jakie dokonały się w minionym półroczu. Sens oceniania 

poprzednio obowiązujących procedur, np. hospitacji zajęć, ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez 

studentów, itp. jest wątpliwy, ponieważ dokumentacja dotyczy wykładowców i osób funkcyjnych, 

którzy nie są już pracownikami Uczelni. Z drugiej strony nowe władze zadeklarowały wdrożenie 

odpowiednich procedur w zakresie polityki kadrowej i przedstawiły stosowną dokumentację, ale 

ocena skuteczności tych działań nie jest jeszcze możliwa. 

 Władze WSZiM zadeklarowały, że podjęte zostały formalne działania, których celem jest 

systematyczne dokonywanie okresowej oceny wszystkich nauczycieli akademickich. Będzie to 

dotyczyło trzyletniego okresu w przypadku doktorów i czteroletniego dla nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora, zatrudnionych na podstawie mianowania. Ewaluacji będą 

podlegały trzy obszary aktywności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej: 

1) kształcenie i wychowanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywania przez studentów prac 

zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;  
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2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej; 

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni. 

 Analiza dorobku naukowo-badawczego będzie prowadzona na bazie danych wprowadzonych 

przez osoby oceniane do elektronicznej bazy osiągnięć pracownika naukowego. Hospitacje natomiast 

będą odbywały się na polecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu i będą dotyczyły w 

pierwszej kolejności młodych nauczycieli akademickich.  

 Podstawą zatrudnienia w WSZiM są potrzeby wynikające z programu kształcenia, a także 

kwalifikacje i doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej oraz osiągnięcia naukowe mierzone 

liczbą i jakością publikacji. Każdy pracownik ma obowiązek bieżącego raportowania o swoich 

publikacjach i innych aktywnościach za pomocą Extranetu. Wymagania te mają na celu inspirowanie 

kadry do systematycznego rozwoju naukowo-dydaktycznego. 

 Władze WSZiM zadeklarowały również, że Uczelnia przyjęła standardy określające 

kwalifikacje nauczycieli prowadzących poszczególne formy zajęć oraz wysokość dopuszczalnego 

pensum dydaktycznego, liczebność grup seminaryjnych, lektorskich i ćwiczeniowych. Przyjęte 

rozwiązania nie odbiegają od powszechnie stosowanych w innych uczelniach. 

 Mankamentem dotychczasowej polityki kadrowej jest relatywnie mała liczba stopni 

naukowych uzyskanych w minionym pięcioleciu przez młodą kadrę dydaktyczną (2 habilitacje, 

żadnego doktoratu i żadnego tytułu profesorskiego). Ponadto władze WSZiM powinny 

zintensyfikować działania na rzecz internacjonalizacji kształcenia. Chodzi przy tym o zatrudnianie 

wykładowców, którzy znacząco rozwinęliby tę sferę funkcjonowania szkoły wyższej. Zasadne jest 

zarówno wprowadzenie przynajmniej jednego wykładu fakultatywnego w języku obcym, jak i 

zaoferowanie studentom bardziej atrakcyjnych warunków, które skłaniałyby ich do większej 

mobilności. Zespół Oceniający PKA zdaje sobie sprawę, że na ocenianym kierunku prowadzone jest 

wyłącznie kształcenie na studiach niestacjonarnych, które z zasady cechuje się mniejszym 

zainteresowaniem studentów programami wymiany międzynarodowej, tym niemniej władze Wydziału 

Zarządzania i Marketingu powinny bardziej sprawniej podejmować odpowiednie działania 

aktywizujące. Warto w tej sferze wykorzystać rozwiązania wypracowane w innych uczelniach, np. 

Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

 Prowadzona polityka kadrowa wymaga poprawy, aby zapewniać podnoszenie kwalifikacji 

naukowych i dydaktycznych oraz sprzyjać umiędzynarodowieniu kształcenia. 

 Systematyczna weryfikacja skuteczności oddziaływania zadeklarowanych mechanizmów 

motywowania nauczycieli akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania 

kompetencji dydaktycznych. 

 Intensyfikacja procesu umiędzynarodowienia kształcenia poprzez stworzenie studentom 

możliwości wyboru wykładu w języku obcym oraz bardziej skuteczne niż dotychczas motywowanie 

studentów do udziału w programach Erasmus. 

 

2.4. 

 Wizytowana jednostka nie prowadzi badań naukowych, co jest istotną wadą kształcenia na 

profilu ogólnoakademickim. Z drugiej strony działalność naukowa sporej części kadry akademickiej, 

głównie tej stanowiącej minimum kadrowe kierunku zarządzanie, jest afiliowana w innych uczelniach, 

które zapewniają finansowanie i możliwość realizacji badań naukowych. Wykładowcy ci posiadają 

bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (granty NCN, statutowe, rektorskie). Ich 

efektem są publikacje, w tym w czasopismach Impact Factor. 

 Podczas pobytu Zespołu Oceniającego PKA w Uczelni Dziekan Wydziału Zarzadzania i 

Marketingu złożyła pisemne oświadczenie, że Uczelnia znajduje się w trakcie procesów 

restrukturyzacyjnych i w związku z tym pracuje nad przygotowaniem nowego projektu badań, a 

mianowicie: 

- Komitet Szkoły pojął działania mające na celu rozwijanie działalności badawczej, będącej 

konsekwencją realizacji tematów badawczych kadry dydaktycznej; 

- w pierwszym roku funkcjonowania szkoły pod auspicjami nowego właściciela skoncentrowano się 

na pozyskaniu własnej kadry naukowo-dydaktycznej, poznaniu jej obszarów badawczych i tworzeniu 

wstępnych zespołów badawczych; 

- podjęto działania na rzecz diagnozy problemów badawczych, których rozwiązanie jest istotne dla 

lokalnych przedsiębiorców, przy czym wstępne analizy dowodzą, że jednym z takich tematów 
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badawczych będzie rola informacji generowanych przez rachunkowość zarządczą w efektywnym 

zarządzaniu organizacjami; 

- w nieodległej przyszłości Wydział zamierza zorganizować konferencję naukową, adresowaną 

głównie dla pracodawców, poświęconą wynikom badań; 

- poszczególni wykładowcy podejmują również inne działania, których celem jest współpraca z 

ośrodkami zagranicznymi, aby nadać badaniom charakter międzynarodowy. 

Powyższe deklaracje powinny zostać zweryfikowane po upływie 1-2 lat akademickich. 

 Brak badań naukowych jest istotnym mankamentem kształcenia na profilu 

ogólnoakademickim. Do chwili przejścia na profil praktyczny należy podjąć aktywne działania na 

rzecz sfinansowania i wdrożenia kilku projektów badawczych – związanych z prowadzonym 

kierunkiem studiów. 

 

2.5 

 Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 

nie prowadzi badań naukowych, dlatego ich rezultaty nie są wykorzystywane w projektowaniu i 

doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

 

3. Uzasadnienie 

 Minimum kadrowe kierunku nie zostało spełnione. Struktura kwalifikacji nauczycieli 

akademickich proponowanych do minimum kadrowego (9 osób), określana jest w ramach 

ogólnoakademickiego profilu kształcenia z dorobkiem naukowym zapewniającym realizację programu 

studiów na ocenianym kierunku. W przypadku dwóch doktorów proponowanych do minimum 

kadrowego dorobek ten nie mieści się w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, do której odnoszą się  efekty 

kształcenia na ocenianym kierunku zarządzanie. 

 Liczba nauczycieli akademickich spoza minimum kadrowego prowadzących zajęcia 

dydaktyczne na ocenianym kierunku i obsada zajęć budzą zastrzeżenia. Konieczne jest istotne 

zwiększenie potencjału kadrowego Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Marketingu w Sochaczewie. Dobór kadry powinien uwzględniać nieodległe przejście na praktyczny 

profil kształcenia. 

 Brak badań naukowych jest istotnym mankamentem kształcenia na profilu 

ogólnoakademickim.. Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w 

Sochaczewie nie prowadzi badań naukowych, dlatego ich rezultaty nie są wykorzystywane w 

projektowaniu i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

 

4. Zalecenia 

 Do chwili przejścia na profil praktyczny należy podjąć aktywne działania na rzecz 

sfinansowania i realizacji projektów badawczych w dziedzinie związanej  –z ocenianym kierunkiem 

studiów. 

 

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia 

 

3.1 Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, w tym  

z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału 

przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich 

realizacji, organizacji praktyk zawodowych, w przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym 

kierunku praktyki te zostały uwzględnione.* 

3.2 W przypadku prowadzenia studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewnętrznych 

reprezentujących otoczenie społeczne, gospodarcze lub kulturalne, sposób prowadzenia i organizację 

tych studiów określa porozumienie albo pisemna umowa zawarta pomiędzy uczelnią a danym 

podmiotem. * 
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1. Ocena kryterium 3 – znacząco 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

3.1 

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie odgrywa istotą rolę w budowaniu 

potencjału społeczno-gospodarczego oraz kapitału społecznego. Misją Uczelni, obok zapewniania 

najwyższej jakości kształcenia, jest także służenie szeroko rozumianemu otoczeniu zewnętrznemu. 

Dzięki bliskiej współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami sektora 

Uczelnia diagnozuje potrzeby zmieniającego się rynku pracy, dzięki czemu opracowuje adekwatne do 

potrzeb gospodarki programy kształcenia.  

 Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi pozwala zapewnić realizację procesu 

kształcenia. Uczelnia w szczególności przykłada dużą uwagę do rozwoju programów i narzędzi 

zwiększających aktywność zawodową i przedsiębiorczość grup znajdujących się w trudniejszej 

sytuacji na rynku pracy. Współpraca Uczelni jest wykorzystywana do procesu tworzenia programów 

nauczania i materiałów dydaktycznych. Dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi rośnie 

rozpoznawalność uczelni wśród pracodawców i kandydatów, budowana jest sieć współpracy i 

kontaktów z przedsiębiorcami i innymi podmiotami zainteresowanymi udziałem w procesie 

kształcenia, przyjmowania na staże, praktyki. 

 Opinia Rady Ekspertów w sprawie koncepcji kształcenia na kierunku zarządzanie oparta jest 

na dwóch głównych założeniach: wiedzy i praktyce.  

 Oferta kształcenia na kierunku zarządzanie jest zróżnicowana i umożliwia absolwentom, 

dzięki łączeniu praktyki z teorią, rozwijanie również umiejętności zawodowych, zwiększając tym 

samym przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Cele i efekty kształcenia zaplanowane dla kierunku 

zarządzanie, podobnie jak program kształcenia, odnoszą się do takich dyscyplin, jak: nauki 

ekonomiczne, nauki o zarządzaniu, nauki społeczne, nauki prawne, nauki o administracji, prawo, 

ekonomia, nauki o polityce, zostały więc oparte na założeniu interdyscyplinarnego charakteru, co 

rozszerza umiejętności zawodowe studentów i może przyczynić się do ich większej konkurencyjności 

na rynku pracy. Przedstawione tabele efektów kształcenia – ich forma i konstrukcja wydają się być 

bardzo szczegółowe i czytelne dla Członków Rady Ekspertów. W opinii Rady Ekspertów konstrukcja 

planów studiów i treści zawarte w programach poszczególnych przedmiotów pozwalają na osiągnięcie 

zakładanych celów. 

 Interesariusze zewnętrzni (Rada Ekspertów) brała bezpośredni udział w procesie tworzenia, 

dokonywania zmian, uzgadniania i precyzowania wszelkich elementów związanych z kształtowaniem 

oferty edukacyjnej Szkoły, określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, konsultowania 

programu kształcenia i planu studiów na poszczególnych kierunkach studiów. Interesariusze 

reprezentowali środowiska zawodowe, przede wszystkim związane z praktyczną realizacją treści 

kształcenia na poziomie rynku pracy. 

 

3.2 

 Jednostka w Raporcie samooceny stwierdziła, że kryterium to nie dotyczy ocenianego 

kierunku. Nie są prowadzone studia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

 

3. Uzasadnienie 

 Dominuje współpraca z jednostkami gospodarczymi w organizacji praktyk zawodowych, 

które w wielu przypadkach mają charakter staży zawodowych trwających jeden miesiąc, w firmach 

ściśle związanych z kierunkiem studiów.  

 

4. Zalecenia 

 Szerzej włączyć przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego do ewaluacji 

kierunkowych efektów kształcenia, a także pomocy w realizacji przedmiotów o charakterze 

praktycznym – zawodowym.  
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4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację 

programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych 

efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych 

 

4.1 Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych, w tym laboratoriów badawczych ogólnych 

i specjalistycznych są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby studentów 

oraz do prowadzonych badań naukowych. Jednostka zapewnia studentom dostęp do laboratoriów w 

celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów oraz udziału  

w badaniach.* 

4.2 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania z zasobów 

bibliotecznych i informacyjnych, w tym w szczególności dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej w 

sylabusach, oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki.* 

4.3 W przypadku, gdy prowadzone jest kształcenie na odległość, jednostka umożliwia studentom  

i nauczycielom akademickim dostęp do platformy edukacyjnej o funkcjonalnościach zapewniających 

co najmniej udostępnianie materiałów edukacyjnych (tekstowych i multimedialnych), 

personalizowanie dostępu studentów do zasobów i narzędzi platformy, komunikowanie się nauczyciela 

ze studentami oraz pomiędzy studentami, tworzenie warunków i narzędzi do pracy zespołowej, 

monitorowanie i ocenianie pracy studentów, tworzenie arkuszy egzaminacyjnych i testów 

 

1. Ocena – w pełni 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

4.1.  

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie zapewnia studentom warunki 

infrastrukturalne, które umożliwiają osiąganie deklarowanych efektów kształcenia na ocenianym 

kierunku zarządzanie w stopniu dobrym. Od 2001 roku siedzibą Uczelni jest nowy budynek 

(rozbudowany w 2011 roku) mieszczący się przy ulicy Stadionowej 4. Zlokalizowany jest on na 

działce o powierzchni 10 tys. m2. Do dyspozycji studentów oddano 4 893 m2 powierzchni użytkowej. 

W obiekcie zlokalizowane są: rektorat, dziekanaty, biblioteka, czytelnia, Biuro Spraw Studenckich, 

Biuro Rekrutacji, Samorząd Studencki, kwestura, laboratoria komputerowe, aula główna dla 300 osób 

oraz 23 sale dydaktyczne do prowadzenia ćwiczeń i warsztatów. Pełną charakterystykę zamieszczono 

w Raporcie Samooceny. 

 W budynku przy ulicy Stadionowej 4 prowadzone są wszystkie zajęcia dydaktyczne. Część 

budynku jest obecnie wynajmowana innym podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną, takim 

jak Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Technikum. Budynek posiada III kondygnacje, 

wyposażony jest w windę, podjazdy i toalety dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio wokół 

budynku dostępny jest parking dla 180 samochodów. 

 W budynku Uczelni funkcjonują 3 laboratoria komputerowe. Każda pracownia wyposażona 

jest w komputery klasy PC, z oprogramowaniem potrzebnym do prowadzenia zajęć oraz dostępem do 

Internetu. W siedzibie Uczelni dostępny jest Internet na łączu światłowodowym, symetrycznym o 

prędkości 20 Mbit/s. Również wszystkie pracownie zapewniają dostęp do Internetu. Dodatkowo 

pracownie wyposażone są w ekrany oraz rzutniki multimedialne, umożliwiające słuchaczom 

swobodną obserwację przykładów i ćwiczeń realizowanych przez wykładowców. 

 Efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych umożliwia wsparcie procesu 

dydaktycznego, m.in. rekrutację na studia, rejestrację, przechowywanie i analizę danych o wynikach 

osiąganych przez studentów, planowanie zajęć i sesji egzaminacyjnej, automatyczne generowanie list 

studentów, komunikację ze studentami, a także wnioskowanie i przydzielanie pomocy materialnej. 

 Uczelnia dysponuje niezbędnym wyposażeniem, w skład którego wchodzą: tradycyjne tablice, 

rzutniki pisma, projektory multimedialne i komputery osobiste (w tym przenośne). Studenci mają 

zagwarantowany dostęp do usług kserograficznych.  

 Studenci obecni podczas spotkania z ZO PKA pozytywnie ocenili infrastrukturę dydaktyczną 

jednostki. W ich opinii liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych są odpowiednie. Sale są 

wyposażone w sprzęt audiowizualny wykorzystywany przez nauczycieli akademickich podczas zajęć. 

Studenci mają dostęp do sal i pracowni w celu wykonywania zadań w ramach programu studiów. 
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Studenci pozytywnie ocenili wyposażenie sal i pracowni. W salach znajduje się odpowiedni sprzęt, 

materiały i oprogramowanie związanie z wizytowanym kierunkiem studiów. 

 Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 

dysponuje infrastrukturą dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu 

ogólnoakademickim i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

 

4.2.  

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie dysponuje biblioteką, w której 

zasobach znajduje się 7125 woluminów (stan na 17.10.2016). Są to zbiory relatywnie skromne, 

zważywszy na dwudziestoletni okres funkcjonowania uczelni. Biblioteka jest podzielona na 

wypożyczalnię oraz czytelnię wraz z sekcją internetową. Katalog książek dostępny jest on-line pod 

adresem https://biblioteka.sochaczew.edu.pl.  

 W czytelni znajduje się 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz zasobów 

Wirtualnej Biblioteki Nauki. Studenci mogą również korzystać z czytelni podręczników akademickich 

on-line Ibuk Libra, a także co ważne z księgozbioru Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania w Warszawie (ponad 30 tys. woluminów). 

 Czytelnia udostępnia księgozbiór podręczny, prace dyplomowe oraz inne publikacje, z których 

można skorzystać wyłącznie na miejscu. Z kolei w wypożyczalni zgromadzono podręczniki, skrypty 

oraz publikacje naukowe bezpośrednio związane z kierunkiem studiów i prowadzonymi 

specjalnościami. Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje następujące dziedziny: zarządzanie, 

organizacja, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, matematyka, statystyka, 

ekonometria, logistyka, informatyka, prawo, socjologia, psychologia, ubezpieczenia, analiza rynku, 

zachowania konsumenckie, negocjacje. 

Biblioteka WSZiM oferuje dostęp do następujących baz danych: 

1) Ibuk Libra - czytelnia podręczników akademickich on-line. Zapewnia dostęp do ponad 900 książek 

oraz publikacji naukowych w języku polskim. Istnieje możliwość korzystania z tych zasobów w domu 

na własnym komputerze lub na smartfonie. 

2) Wirtualna Biblioteka Nauki - umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – 

elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. Stanowi 

ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również istotną pomoc 

dla studentów przygotowujących prace dyplomowe.  

 W trakcie wizytacji biblioteki WSZiM Zespół Oceniający PKA otrzymał wykaz 40 tytułów 

czasopism, które były w przeszłości prenumerowane. Znajdują się wśród nich takie periodyki 

naukowe i branżowe jak:  

 Firma i Rynek; 

 Handel Wewnętrzny; 

 Bank i Kredyt; 

 Gospodarka Narodowa; 

 Logistyka; 

 Gospodarka Materiałowa i Logistyka; 

 Problemy Transportu i Logistyki; 

 Marketing i Rynek. 

Niestety w przypadku wielu czasopism prenumerata została zaprzestana w ostatnich latach. Z kolei za 

atut czytelni uznaje się fakt, że jest w niej zapewniony dostęp on-line do wielu fachowych czasopism. 

 Studenci pozytywnie oceniają księgozbiór biblioteki uczelnianej oraz możliwość zamówienia 

książek z biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Godziny pracy biblioteki 

są dostosowane do potrzeb studentów. 

 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania w siedzibie 

Uczelni z zasobów bibliotecznych i informacyjnych w stopniu dostatecznym. 

 

4.3.  

 Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 

nie prowadzi kształcenia na odległość, natomiast wykorzystuje własny system informatyczny do 

udostępniania materiałów dydaktycznych. 
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3. Uzasadnienie 

 Infrastruktura Uczelni jest dostosowana do kształcenia na poziomie wyższym. W opinii 

studentów Biblioteka i jej zasoby sprzyjają korzystaniu z niej. 

 

4. Zalecenia 

 Systematycznie uzupełniać zasoby biblioteczne niezbędne do realizacji efektów kształcenia na 

kierunku zarządzanie – w szczególności odnowić posiadany księgozbiór o wiodące pozycje książkowe 

wydane w ostatnich kilku latach. Zweryfikować stan zasobów bibliotecznych w relacji do wykazów 

literatury obowiązkowej i zalecanej – wymienionej w sylabusach przedmiotów. 

 Wznowić prenumeratę kilku najważniejszych czasopism z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwami i instytucjami, w których to źródłach studenci mogą uzyskać aktualne informacje, 

przydatne zarówno do zajęć, jak i pisania pracy dyplomowej. 

 Uzupełnić infrastrukturę informatyczną dla kierunku o specjalistyczne oprogramowania. 

 

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy 

 

5.1 Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu  

i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc  

w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia oraz zdobywaniu 

umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi. W przypadku 

prowadzenia kształcenia na odległość jednostka zapewnia wsparcie organizacyjne, techniczne  

i metodyczne w zakresie uczestniczenia w e-zajęciach.* 

5.2 Jednostka stworzyła warunki do udziału studentów w krajowych i międzynarodowych programach 

mobilności, w tym poprzez organizację procesu kształcenia umożliwiającą wymianę krajową  

i międzynarodową oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.* 

5.3 Jednostka wspiera studentów ocenianego kierunku w kontaktach ze środowiskiem akademickim,  

z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek pracy, 

w szczególności, współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku.* 

5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne  

i materialne, umożliwiające im pełny udział w procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych. 

5.5 Jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę administracyjną studentów  

w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także publiczny 

dostęp do informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów. 

 

1. Ocena kryterium 5 – znacząco 

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

5.1. 

 Na podstawie analizy własnej i opinii zebranych od studentów można stwierdzić, że system 

opieki dydaktycznej działa poprawnie. Nauczyciele akademiccy są dostępni w godzinach konsultacji 

dostosowanych do form kształcenia. Dodatkowo istnieje możliwość nawiązania kontaktu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje na temat konsultacji podawane są na pierwszych 

zajęciach w semestrze oraz można je znaleźć na tablicach ogłoszeń w budynku uczelni lub w 

dziekanacie. Studenci za pośrednictwem informatycznego systemu uczelni dostają materiały od 

prowadzących, które w ich ocenie są dobrej jakości i wspomagają w procesie uczenia się.  

 Studenci mają możliwość zgłaszania skarg bezpośrednio do Władz Wydziału. Studenci są 

zadowoleni z takich rozwiązań i w ich ocenie dostępne formy zgłaszania skarg i wniosków są 

wystarczające. Studenci zgłaszają również swoje uwagi, co do procesu kształcenia w ramach 

cosemestralnej ankietyzacji zajęć. Zdaniem studentów obecnych na spotkaniu z ZO PKA problemy 

zgłaszane bezpośrednio do Władz Wydziału jak i w ankiecie nie są rozpatrywane z należytą 

starannością i bez zbędnej zwłoki.  

 Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia w ramach indywidualnego 
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programu, w tym planu studiów oraz w ramach indywidualnej organizacji studiów. Indywidualny 

program w tym plan studiów kierowany jest do studentów, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w 

nauce. Student, aby otrzymać możliwość realizacji indywidualnego programu, w tym planu studiów 

musi złożyć podanie do Dziekana o taki tryb wraz z uzasadnieniem i propozycją opiekuna naukowego. 

W ramach indywidualnego programu, student może zindywidualizować treści oraz formy kształcenia. 

Indywidualna organizacja studiów polega na odrębnym określeniu sposobu realizacji programu 

kształcenia, terminów uczestnictwa w zajęciach, terminów zaliczeń i egzaminów. Student ubiegający 

się o indywidualną organizację studiów musi złożyć podanie do Dziekana wraz z uzasadnieniem 

swojej prośby. Studenci obecni podczas spotkania z ZO PKA wiedzieli o możliwości indywidualizacji 

programu kształcenia, jednakże nie są taką formą zainteresowani gdyż studiowanie w formie 

niestacjonarnej jest dla nich wystarczające.  

 Zasady dyplomowania są znane studentom wizytowanego kierunku studiów. Wyboru 

opiekuna pracy dyplomowej dokonują poprzez zgłoszenie się do nauczyciela akademickiego, który 

może być ich opiekunem. Wpierw w porozumieniu z opiekunem na początku V semestru określony 

jest problem, który ma być rozwiązany w ramach realizacji pracy dyplomowej, a na początku VI 

semestru studenci na podstawie tego problemu formułują temat pracy dyplomowej. Studenci 

pozytywnie oceniają zasady dyplomowania oraz wsparcie merytoryczne otrzymywane od opiekunów 

w trakcie przygotowywania pracy.  

 W ramach wizytowanego kierunku studiów nie funkcjonują koła naukowe. Na podstawie 

informacji zawartych w raporcie samooceny oraz ustaleń w toku wizytacji, należy stwierdzić, że 

Władze Uczelni wspierają studentów w angażowanie się w działalność kół naukowych. Studenci 

kierunku zarządzanie zostali zaproszeni do działania w kole naukowym w Wyższej Szkole Finansów i 

Zarządzania w Warszawie. Studenci obecni podczas spotkania z ZO PKA powiedzieli, że słyszeli o 

takiej możliwości jednakże nie korzystają z niej z uwagi na formę studiów oraz brak czasu na inne 

aktywności. Na brak zaangażowania studentów w rozwój naukowy niewątpliwie wpływa fakt, iż 

Uczelnia w Sochaczewie nie prowadzi badań naukowych w ramach wizytowanego kierunku.  

 Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane studentom na podstawie regulaminu 

pomocy materialnej na rok akademicki 2016/17. Jak ustalono w toku wizytacji regulamin został 

ustalony bez porozumienia z samorządem studenckim, co nie spełnia przesłanek art. 186 ust 1. 

Ustawy. Studenci zgodnie z regulaminem pomocy materialnej mają możliwość ubiegania się o 

wszystkie świadczenia przewidziane w art. 173 ust 1. Ustawy. Podziału dotacji dokonuje Rektor bez 

porozumienia z samorządem studenckim, co nie spełnia przesłanek art. 174 ust. 2 Ustawy. Studenci 

podczas spotkania z ZO PKA zasygnalizowali problemy związane z pomocą materialną. Po pierwsze, 

w roku akademickim 2015/16 nastąpiła przerwa w wypłacie świadczeń pomocy materialnej. Ostatnia 

planowa wypłata świadczeń została zrealizowana w lutym 2016 r., natomiast następna z wyrównaniem 

za kilka miesięcy dopiero w lipcu. Studenci zwrócili również uwagę, iż w roku akademickim 2016/17 

na dzień wizytacji mogli składać tylko podania o zapomogę. Podania o inne świadczenia pomocy 

materialnej nie są przyjmowane. Na podstawie informacji od Władz Uczelni ustalono, że problem ten 

wynika z częściowego zajęcia środków przeznaczonych na ten cel przez ZUS. Opóźnienia w 

wypłatach w roku 2016 również były spowodowane tą sytuacją. Aby wesprzeć studentów w trudnej 

sytuacji materialnej część świadczeń została wypłacona z funduszu własnego Uczelni. Z uwagi na to, 

że w dalszym ciągu część środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej na rok 2016 

jest zajęta oraz nie ma możliwości oszacowania dotacji w roku 2017 r., Uczelnia tymczasowo 

wstrzymała możliwość wnioskowania o świadczenia przyznawane z funduszu pomocy materialnej.  

 Mocne strony procesu kształcenia: wsparcie procesu dydaktycznego na poziomie 

satysfakcjonującym studentów poprzez kontakt z nauczycielami akademickimi zarówno w godzinach 

konsultacji jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jasne zasady odbywania i zaliczania praktyk 

zawodowych, które uwzględniają możliwość zaliczenia praktyki na podstawie wykonywanej pracy. 

Zasady wyboru tematu pracy dyplomowej, który jest ukierunkowany na rozwój studenta.  

 Słabe strony procesu kształcenia: Problemy ze wsparciem materialnym dla studentów. Brak 

funkcjonujących kół naukowych. Brak odpowiedniej reakcji Uczelni na problemy przedstawiane przez 

studentów.  

 

5.2. 

 Jednostka nie stworzyła studentom możliwości udziału w krajowych i międzynarodowych 
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programach mobilności.  

 

5.3. 

 Studenci kierunku zarządzanie mają możliwość kontaktu z otoczeniem społecznym i 

gospodarczym. Uczelnia współpracuje z kilkoma firmami związanymi z wizytowanym kierunkiem 

studiów. Uczelnia również cały czas podejmuje działania mające na celu zwiększenie liczby Instytucji, 

z którymi nawiązuje współpracę. Studenci w ramach firm współpracujących mają możliwość 

realizacji praktyk zawodowych.  

 Władze Uczelni wspierają Samorząd Studencki poprzez pomoc w rozwiązywaniu 

podstawowych problemów bytowych studentów na uczelni. Studenci są reprezentowani w Radzie 

Wydziału jak i Senacie Uczelni. Samorząd Studencki podczas spotkania z ZO PKA pozytywnie ocenił 

współpracę z Władzami Uczelni jak i oferowane wsparcie w swojej działalności.  

 

5.4. 

 Jednostka częściowo stwarza warunki do kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Budynek 

Uczelni jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez windę, toaletę dla 

osób niepełnosprawnych oraz specjalnie przeznaczone miejsca parkingowe. Studenci o znacznym 

stopniu niepełnosprawności mogą starać się o indywidualną organizację studiów. Studenci z 

niepełnosprawnościami mają możliwość ubiegania się o stypendium specjalne. 

 Uczelnia nie jest przystosowana dla studentów z innymi niepełnosprawnościami niż ruchowe. 

Nie posiada udogodnień dla studentów np. słabowidzących, niedosłyszących.  

 Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA pozytywnie ocenili formy wsparcia dla studentów z 

niepełnosprawnościami.  

 

5.5. 

 Dostęp do informacji na temat programu kształcenia i procedur toku studiów studenci mają 

zapewniony poprzez elektroniczny system uczelni. W ramach elektronicznego systemu studenci mają 

dostęp do procedur toku studiów oraz do części programów kształcenia. Studenci w systemie 

informatycznym mają dostęp tylko do kart przedmiotu realizowanych w danym semestrze oraz w 

zrealizowanych w poprzednich semestrach. W ramach systemu uczelnia nie udostępnia całego 

programu studiów kierunku zarządzanie oraz wszystkich kart przedmiotu. Studenci mają możliwość 

zapoznania się z sylabusami dla kolejnych semestrów w dziekanacie. Plan studiów jest dostępny na 

stronie internetowej Uczelni. 

 Godziny otwarcia działów odpowiedzialnych za obsługę studentów, są dostosowane do 

potrzeb tej grupy społeczności akademickiej. Studenci pozytywnie ocenili kompetencję oraz kulturę 

pracy pracowników powyższych działów.  

 Studenci zwrócili uwagę na brak informacji w systemie informatycznym o programie 

kształcenia, brak kart przedmiotów dla kolejnych semestrów oraz brak dokumentów związanych z 

pomocą materialną.  

 

3. Uzasadnienie 

 Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się poprzez odpowiednią pomoc 

dydaktyczną. Sekwencja zajęć dydaktycznych pozwala na stopniowe zwiększanie poziomu trudności 

oraz brak powtarzania treści. Nauczyciele akademiccy są dostępni w godzinach konsultacji oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 Jednostka stara się zapewnić odpowiednią pomoc materialną studentom, lecz z powodu 

zajęcia części dotacji przeznaczonej na ten cel przez ZUS wstrzymano możliwość ubiegania się o 

świadczenia pomocy materialnej z wyłączeniem zapomogi, o którą można wnioskować cały czas.  

 Studenci kierunku zarządzanie nie mają możliwości udziału w wymianach krajowych i 

zagranicznych.  

 Wydział wspiera studentów w kontaktach z otoczeniem społecznym i gospodarczym poprzez 

współpracę z firmami i starania o powiększenie bazy instytucji współpracujących.  

 Studenci mają zapewnioną kompetentną obsługę administracyjną lecz dostęp do informacji 

dot. Programu kształcenia jest ograniczony. 
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4. Zalecenia 

Uzgadnianie regulaminu świadczeń pomocy materialnej z samorządem studenckim zgodnie z art. 186 

ust. 1 Ustawy.  

- Podział dotacji na świadczenia pomocy materialnej przy współudziale samorządu studenckiego 

zgodnie z art. 174 ust. 2 Ustawy. 

- Dążenie do jak najszybszego rozwiązania sytuacji związanej ze środkami na świadczenia pomocy 

materialnej i rozpoczęcie przyjmowania wniosków o te świadczenia.  

- Stworzenie warunków do udziału studentów w wymianach krajowych i zagranicznych.  

- Poprawa infrastruktury Uczelni poprzez zapewnienie możliwości kształcenia się studentów z innymi 

niepełnosprawnościami niż ruchowe.  

- Udostępnienie programu kształcenia, w tym wszystkich kart przedmiotów. 

 

6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz 

podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów 

6.1 Jednostka, mając na uwadze politykę jakości, wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia, umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów, w tym w szczególności ocenę stopnia realizacji 

zakładanych efektów kształcenia i okresowy przegląd programów studiów mający na celu ich 

doskonalenie, przy uwzględnieniu:* 

6.1.1. projektowania efektów kształcenia i ich zmian oraz udziału w tym procesie interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych,* 

6.1.2 monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na wszystkich rodzajach 

zajęć i na każdym etapie kształcenia, w tym w procesie dyplomowania, 

6.1.3 weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia  

i wszystkich rodzajach zajęć, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,* 

6.1.4 zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, 

6.1.5. wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności na 

rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia,* 

6.1.6. kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku studiów, oraz 

prowadzonej polityki kadrowej,* 

6.1.7. wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów  

w ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, 

6.1.8. zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz środków wsparcia 

dla studentów, 

6.1.9 sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania jakości 

kształcenia, 

6.1.10. dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz jego 

wynikach 

6.2. Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także 

wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

 

1. Ocena - Znacząco  

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

6.1. 

 Polityka jakości realizowana w Uczelni została przyjęta uchwałą Senatu nr 15/30/09/2015 z 

dnia 30 września 2015 r. Zgodnie z treścią dokumentu głównym celem działalności Uczelni jest 

spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań studentów w zakresie usług edukacyjnych na studiach 

na wszystkich prowadzonych kierunkach. Wśród priorytetowych kierunków realizacji polityki jakości 

wskazano m.in. stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowane do oczekiwań studentów oraz 

aktualnych tendencji na rynku pracy, doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu 

doskonalenia realizacji efektów kształcenia, kształtowanie świadomości pracowników związane ze 
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znaczeniem jakości ich pracy, zapewnienie partycypacji studentów w procesie doskonalenia jakości 

kształcenia, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów 

studentów do uczelni zagranicznych, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju oraz kształcenia 

studentów, dążenie do zapewnienia studentom wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego, 

ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, a także 

rozpowszechnianie dobrych obyczajów w nauce i ochronę praw autorskich. Cele jakościowe zostały 

wyrażone również w aktach wewnętrznych wprowadzających Misję i Strategię Uczelni na lata 2015-

2021 (uchwała Senatu nr 5/30/09/2015 z dnia 30 września 2015 r.) oraz Wewnętrzny System 

Zapewniania Jakości Kształcenia, który został przyjęty uchwałą Senatu nr 12/30/09/2015 z dnia 30 

września 2015 r. Odpowiedzialność za proces funkcjonowania systemu jakości w Uczelni ponosi 

Rektor. Do jego inicjatywy należy odpowiednie zapewnienie uczestnictwa pozostałych organów 

Uczelni, studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych, absolwentów i praktyków w procesie 

kształtowania, ewaluacji, rozwoju i doskonalenia systemu. Polityka jakości jest pochodną misji 

Uczelni, z której wynikają poniższe priorytety:  

 realizacja założonych efektów kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 

 reagowanie na oczekiwania praktyki gospodarczej; 

 zapewnienie wysokich standardów jakości pracy dydaktycznej oraz obsługi administracyjnej; 

 budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników Uczelni; 

 stałe doskonalenie działań na bazie systematycznego gromadzenia i analizowania informacji 

od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Realizacja wymienionych celów polityki jakości dotyczy następujących obszarów: 

 organizacja procesu dydaktycznego; 

 polityka kadrowa; 

 ocena planów studiów i programów nauczania; 

 określanie i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia; 

 ocena pracowników administracyjnych; 

 warunki studiowania; 

 ocena satysfakcji studenta; 

 ocena osiągnięć studentów; 

 system monitorowania karier zawodowych absolwentów; 

 system oceny procesu zarządzania kierunkiem i sposób wykorzystania jej wyników  

w celu doskonalenia kształcenia; 

 opis udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie podnoszenia jakości 

kształcenia. 

 W celu inicjowania i koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu Sochaczewie 

powołano Uczelnianą Komisję ds. oceny jakości i efektów kształcenia oraz Wydziałową Komisję ds. 

oceny jakości kształcenia. Zarządzeniem nr 5/10/15 z dnia 17 października 2015 r. Dziekan powołał 

Pełnomocnika ds. jakości kształcenia, do którego zadań należy m. in. opracowywanie projektów 

określających cele i strategię doskonalenia jakości kształcenia a także procedur służących zapewnieniu 

jakości kształcenia, monitorowanie i dokonywanie okresowych przeglądów programów nauczania we 

współpracy z Dziekanem i Radą Wydziału, nadzór nad hospitacjami zajęć, dokonywanie okresowych 

analiz struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich pod kątem zapewnienia odpowiedniego 

poziomu jakości kształcenia, monitorowanie zasobów służących procesowi dydaktycznemu i 

podejmowanie działań zmierzających do poprawy ich poziomu, opracowywanie projektów ankiet i 

procedur w zakresie wyrażania przez studentów opinii na temat jakości kształcenia i obsługi procesu 

dydaktycznego, wyrażania przez absolwentów opinii na temat przebiegu kształcenia, a także 

współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 

 Bardzo istotna z punktu widzenia oceny skuteczności Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia jest zmiana właściciela Uczelni dokonana w 2015 r. Przedstawiciele Uczelni nie 

byli w stanie przekazać ZO żadnych informacji odnoszących się do funkcjonowania WSZJK przed 

2015 r. W związku z powyższym analiza dokonana przez ZO w tym obszarze odnosi się jedynie do 

działania Systemu przyjętego uchwałą Senatu nr 12/30/09/2015 z dnia 30 września 2015 r. W efekcie 
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należy stwierdzić, że rok akademicki 2015/2016 był pierwszym funkcjonowania Systemu, co pomimo 

konsekwentnej realizacji założonych działań wskazujących na jego wdrażanie, nie pozwala ZO 

jednoznacznie ocenić jego skuteczności. ZO zwraca szczególną uwagę na obszary, takie jak: 

formułowanie wniosków, zaleceń, podejmowanie ew. działań korygujących oraz ocena ich 

skuteczności, które z uwagi na stosunkowo krótki okres funkcjonowania WSZJK dopiero będą 

realizowane. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku wizytacji, należy przyjąć, że głównym 

zadaniem założonym na rok akademicki 2015/2016 było przeprowadzenie pierwszego cyklu działań 

zdefiniowanych w ramach Systemu. 

 

6.1.1.  

   Obowiązujące procedury dotyczące projektowania efektów kształcenia zostały określone w 

uchwale nr 6/30/09/2015 Senatu z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wytycznych 

dla Rady Wydziału w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia i plany 

studiów na studiach w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Uchwała w sposób 

przejrzysty określa: procedurę ustalania efektów kształcenia, sposób budowania i opisywania 

programu kształcenia, sposób opracowywania niektórych elementów programu studiów oraz tryb 

uchwalania programu kształcenia. Dodatkowo w załączniku do uchwały określono wzór sylabusa. 

Projekt efektów kształcenia (ewentualnie projekt ich zmian) przygotowuje Wydziałowa Komisja ds. 

jakości i efektów kształcenia. Komisja przedstawia Radzie Wydziału projekt efektów kształcenia dla 

danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, wraz z pisemną opinią samorządu studentów. 

Rada Wydziału uchwala projekt efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia. Następnie Dziekan przesyła uchwałę dotyczącą projektu efektów kształcenia do Rektora, 

który przekazuje ją Uczelnianej Komisji ds. jakości i efektów kształcenia do zaopiniowania. Uchwałę 

o przyjęciu efektów kształcenia podejmuje Senat. Zgodnie z założeniami ew. zmiany obowiązywać 

będą studentów rozpoczynających studia wyższe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w 

Sochaczewie zgodnie z programami kształcenia oraz planami studiów, których zmienione efekty 

kształcenia dotyczą. ZO zwraca uwagę, że zmiana właściciela Uczelni dokonana w 2015 r. 

skutkowała również zmianą programu studiów w trakcie trwania cyklu kształcenia. W toku wizytacji 

Władze Jednostki przedstawiły wyjaśnienia, wskazując, że zmiany dokonane w programie studiów 

nastąpiły w związku nową strategią rozwoju Uczelni uchwaloną w październiku 2015 r. i miały na 

celu dostosowanie konstrukcji programu do specyfiki kierunku zarządzanie. W opinii Władz Uczelni 

wcześniejsza konstrukcja programu studiów wynikała głównie z posiadanej kadry, której skład został 

znacząco zmieniony w 2015 r., zaś w mniejszym stopniu ze specyfiki kierunku. W związku z 

powyższym w programie uwzględnione były liczne przedmioty o charakterze głównie 

informatycznym i praktycznym, ale o niskim, w ocenie Władz Uczelni, poziomie przydatności z 

punktu widzenia profilu sylwetki absolwenta. Podkreślono, że przedmioty te nie były przedmiotami 

specjalnościowymi, ale stanowiły główny trzon kształcenia ogólnego (np. podstawy użytkowania 

komputerów i edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne), podstawowego i kierunkowego. Dodatkowo 

Władze Uczelni podkreśliły, że z uwagi na tego samego właściciela, koncepcja kształcenia 

wprowadzona w 2015 r. została zaprojektowana w oparciu o wzorce Wydziału Zarządzania i 

Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Analogicznie również rozwiązania 

odnoszące się do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonujące w 

Warszawie zostały w większości uwzględnione w Uczelni prowadzącej wizytowany kierunek 

studiów. Zdaniem ZO należy dokonać przeglądu struktury organizacyjnej, która obecnie nie jest 

dostosowana do specyfiki Uczelni, np. zgodnie z przyjętymi założeniami powołano Uczelnianego 

Koordynatora ds. systemu ECTS, Wydziałowych Koordynatorów ds. ECTS oraz Komisję ds. Systemu 

ECTS, w której skład wchodzą Koordynatorzy powołani na poszczególnych Wydziałach. Należy 

podkreślić, że z uwagi na fakt, iż Uczelnia prowadząca wizytowany kierunek studiów posiada jeden 

Wydział, w efekcie obowiązujących regulacji, ta sama osoba pełni obecnie funkcję Uczelnianego oraz 

Wydziałowego Koordynatora, a także stanowi jednoosobowy skład Komisji ds. Systemu ECTS.  

 W procesie konsultowania przygotowanych propozycji zasięga się opinii samorządu 

studenckiego, nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego 

wchodzących w skład Rady Ekspertów. Przedstawione przez Uczelnię opinie ww. grup interesariuszy 

odnoszące się do programu wprowadzonego w 2015 r. są pozytywne i wskazują, że przyjęte przez 

Uczelnię założenia są uważane przez osoby formułujące opinie za zgodne z ich oczekiwaniami. Ocena 



 
 

32 
 

programów, w tym planów studiów a także ich realizacji, łącznie z oceną wartości merytorycznej 

poszczególnych przedmiotów należy do kompetencji Rady Wydziału. Obrady Rady Wydziału 

poświęcone analizie i ocenie programów, w tym planów studiów odbywają się cyklicznie. Należy 

jednak podkreślić, że ze względu na fakt, iż rok akademicki 2015/2016 był pierwszym, w trakcie 

którego realizowano proces kształcenia zgodnie z nowym programem, w wyniku ww. działań nie 

sformułowano dotychczas propozycji dotyczących jego doskonalenia. 

 

6.1.2. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia monitorowanie stopnia osiągnięcia 

zakładanych efektów kształcenia. Poniżej znajduje się syntetyczne zestawienie mierników 

stosowanych w Uczelni, pozwalających monitorować stopień realizacji efektów kształcenia: 

 oceny z zaliczeń i egzaminów; 

 oceny z kolokwiów; 

 współczynnik zaliczeń poszczególnych przedmiotów w pierwszym terminie; 

 oceny aktywności studentów na zajęciach; 

 odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok/semestr; 

 oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego; 

 oceny prac dyplomowych wystawiane przez recenzentów i promotorów;  

 udział ocen bardzo dobrych na dyplomie w ogólnej liczbie ocen;  

 wskaźnik odsiewu studentów; 

 opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki zawodowe i o absolwentach; 

 wyniki badań ankietowych o losach absolwentów na rynku pracy. 

W wyniku analiz odnoszących się do roku akademickiego 2015/2016 sformułowano m.in. następujące 

wnioski: 

 odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym wyniósł 5,6%, wpis warunkowy otrzymało 13 

osób spośród 233 studiujących; 

 odsetek studentów powtarzających rok wyniósł – 3,43% (8 osób); 

 wskaźnik odsiewu w roku 2015/2016 w ramach kierunku wyniósł 9,44 %; 

 w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. złożonych zostało łącznie 56 prac dyplomowych; 

recenzenci przyznali 18 ocen bardzo dobrych (32,14%), 24 oceny dobre (42,86%), 5 ocen 

dobrych plus (8,93%), 6 ocen dostatecznych (10,71%), 3 oceny dostateczne plus (5,36%);  

 promotorzy przyznali 23 oceny bardzo dobre (41,07%), 19 ocen dobrych (33,93%), 10 ocen 

dobrych plus (17,86%), 3 oceny dostateczne (5,36%) oraz 1 ocenę dostateczną plus (1,79%); 

 w zakresie egzaminu dyplomowego, w roku akademickim 2015/2016 ocenę bardzo dobrą plus 

otrzymało 27 osób (48,21%); ocenę dobrą - 17 osób (30,36%), ocenę dobrą plus - 2 osoby 

(3,57%), ocenę dostateczną plus - 2 osoby (3,57%), oraz ocenę dostateczną - 8 osób (14,29%); 

 w zakresie ocen wystawianych na zakończenie studiów wystawiono w sumie: 14 ocen bardzo 

dobrych (25%,), 23 oceny dobre (41,07%), 7 ocen dobrych plus (12,5%), 4 oceny dostateczne 

(7,14%) oraz 8 ocen dostatecznych plus (14,29%). 

Należy stwierdzić, że w roku akademickim 2015/2016 jednostka konsekwentnie zrealizowała 

wszystkie działania założone w odniesieniu do monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia i deklaruje uwzględnianie wyników poszczególnych mierników do doskonalenia 

procesu kształcenia. ZO zwraca jednak uwagę, że nie zostały przedstawione żadne interpretacje 

uzyskanych wyników. Nie jest również jasny sposób ich wykorzystania oraz dalszego oddziaływania 

w zakresie doskonalenia stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia. Jednocześnie 

przedstawiciele Jednostki podkreślili, że głównym zadaniem założonym na rok akademicki 2015/2016 

było przeprowadzenie pierwszego cyklu działań zdefiniowanych w ramach Systemu w odniesieniu do 

monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 

 

6.1.3. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia monitorowanie weryfikacji 

osiąganych przez studentów efektów kształcenia. W tym celu analizie i ocenie podlegają:  

 adekwatność pytań egzaminacyjnych i kolokwialnych do efektów kształcenia; 

 dostosowanie pytań na egzamin dyplomowy do weryfikacji założonych efektów kształcenia;  
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 przestrzeganie zasad pisania prac licencjackich i magisterskich; 

 opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki zawodowe. 

W ramach Wydziału zostały ustalone procedury dotyczące monitorowania jakości prac dyplomowych, 

rzetelności ich oceniania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Procedury te zostały określone 

w następujących dokumentach:  

 uchwała nr 2/09/2015 Rady Wydziału z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaleceń 

dotyczących ujednolicenia formy prac dyplomowych; 

 uchwała nr 4/09/2015 Rady Wydziału z dnia 30 września 2015 r. w sprawie w sprawie 

składów komisji przeprowadzających obrony prac dyplomowych; 

 uchwała nr 10/09/2015 Rady Wydziału z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenie 

tematów prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. 

 W wyniku analiz odnoszących się do roku akademickiego 2015/2016 stwierdzono, że 

poszczególne etapy procesu dyplomowania zrealizowane zostały w sposób prawidłowy. Pytania 

egzaminacyjne uznano za adekwatne i zgodne z założonymi efektami kształcenia. Nie zgłoszono 

żadnych zastrzeżeń w zakresie zgodności procedur powoływania recenzentów oraz składu komisji 

egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy. Promotorzy i recenzenci weryfikowali poprawność prac 

dyplomowych za pomocą systemu Plagiat i zgłaszali ewentualne zastrzeżenia jeśli zaistniała 

wątpliwość w zakresie oryginalności pracy. W wyniku weryfikacji nie odnotowano żadnej pracy, 

która byłaby plagiatem. W zakresie pytań egzaminacyjnych oraz kolokwialnych stwierdzono, że były 

one zgodne z założonymi efektami kształcenia i umożliwiły weryfikację osiągnięcia efektów 

kształcenia pod kątem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.  

 Po cosemestralnej ankietyzacji powstaje raport z ocenami poszczególnych zajęć i 

prowadzących. Dodatkowo są również zbierane odpowiedzi na pytania otwarte. Uczelnia nie 

udostępnia wyników ankiet studentów w żadnej formie. Studenci pozytywnie oceniają możliwość 

udziału w ankietyzacji i oceny jakości prowadzonych zajęć jak i odpowiedzi na pytania otwarte. 

Studenci podczas spotkania z ZO PKA zasygnalizowali brak dostępu do wyników ankiet, co powinno 

być następstwem przeprowadzonej ankietyzacji.  

 

6.1.4. 

 Zasady potwierdzania efektów uczenia się reguluje uchwała Senatu z dnia 30 września 2015 r. 

Analiza ww. aktu prawnego wykazała, że przyjęte zasady są zgodne z ogólnymi wytycznymi 

zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. ZO zwraca uwagę, że dotychczas tematyka 

potwierdzania efektów uczenia się nie została w Uczelni objęta działaniem Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. Dodatkowo nie został spełniony wymóg wynikający z art. 44 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), dotyczący konieczności podjęcia przez Senat Uczelni 

uchwały w sprawie potwierdzania efektów uczenia się do dnia 30 czerwca 2015 r.  

 

6.1.5.  

 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia monitorowanie losów 

zawodowych absolwentów oraz pozyskiwanie ich opinii nt. jakości nauczania. Pierwszy etap badania 

realizowany jest w dniu egzaminu dyplomowego, po ogłoszeniu jego wyniku i ma na celu zebranie 

informacji dotyczących m.in. statusu absolwentów na rynku pracy, praktyk i staży zawodowych 

zrealizowanych podczas studiów, podejmowania przez nich przedsięwzięć służących nabywaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych ułatwiających karierę zawodową oraz planów zawodowych 

absolwentów. Student w dniu złożenia pracy dyplomowej przedstawia oświadczenie, w którym 

wyraża/nie wyraża zgody na wzięcie udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów. Drugi etap 

realizowany jest po upływie sześciu miesięcy od zakończenia studiów. Celem drugiego etapu badania 

jest identyfikacja statusu zawodowego absolwentów, planów edukacyjnych i sposobów ich realizacji, 

oceny osiągniętych przez absolwentów i oczekiwanych przez pracodawców efektów kształcenia oraz 

opinii na temat szans absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Etapy trzeci i czwarty są 

realizowane po upływie trzech i pięciu lat od zakończenia studiów. Celem tych etapów jest 

identyfikacja kolejnych doświadczeń absolwentów na rynku pracy oraz uzyskanie informacji 
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odnoszących się do ich aktualnej sytuacji zawodowej, zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem 

wykształcenia oraz podejmowanych przez nich przedsięwzięć związanych z podnoszeniem 

kwalifikacji, zmianą zawodu i aktualizacją nabytej wiedzy.  

 W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano dwa badania. Pierwsze wykonane było wśród 

absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów. Odpowiedzi na pytania udzieliło 8 z 64 osób 

uprawnionych do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Absolwenci mieli możliwość oceny: 

kompetencji ogólnych nabytych w trakcie studiów, poziomu przygotowania do pracy zawodowej, 

założeń programu studiów, jakości zajęć, seminariów i procesu przygotowania prac dyplomowych, 

organizacji studiów oraz jakości obsługi. Drugie badanie zostało przeprowadzone w okresie 6-12 

miesięcy po ukończeniu studiów. Odpowiedzi udzieliło 8 z 56 absolwentów. W tym badaniu skupiono 

się na ocenie: ogólnego zadowolenia z podjętej pracy, stabilności zatrudnienia podjętego po studiach, 

wykorzystania w pracy kompetencji ogólnych zdobytych podczas studiów. Należy podkreślić, że z 

uwagi na fakt, iż badania zrealizowano po raz pierwszy w roku akademickim 2015/2016 nie zostały 

one dotychczas poddane pogłębionej analizie, której efektem byłyby wnioski odnoszące się do 

ewaluacji procesu kształcenia. 

6.1.6 

 W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględniono kilka 

procedur służących ocenie kadry prowadzącej proces kształcenia. Należą do nich: procedura 

ankietowego badania opinii studentów nt. nauczycieli akademickich, okresowe przeglądy kadry 

naukowo-dydaktycznej oraz obsady zajęć, hospitacje, a także procedura okresowej oceny nauczycieli 

akademickich. W wyniku okresowego przeglądu stwierdzono, że obsada kadrowa spełnia wymagania 

formalne umożliwiające prowadzenie kształcenia na wizytowanym kierunku studiów, w tym za 

uznano, że udział w procesie kształcenia samodzielnych nauczycieli akademickich oraz nauczycieli ze 

stopniem doktora jest odpowiednio dostosowany do liczby studentów. Analiza dorobku naukowo-

badawczego prowadzona była w oparciu o dane wprowadzone przez osoby oceniane do elektronicznej 

bazy osiągnięć pracownika. Dorobek dydaktyczny nauczyciela akademickiego stanowiły w 

szczególności: opublikowane podręczniki akademickie, skrypty, monografie i artykuły naukowe; 

prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych. 

Hospitacje w roku akademickim 2015/2016 były organizowane na bieżąco i nie miały charakteru 

systemowego. Głównie polegały na obserwacji i kontroli pracy młodszych pracowników przez ich 

przełożonych. Dodatkowo w roku akademickim 2015/2016 zrealizowano pierwszy cykl ankietyzacji 

wśród studentów. Podjęto również działania formalno-prawne mające na celu przeprowadzenie oceny 

okresowej wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, której celem jest określenie 

przydatności pracowników do pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych za lata 2016-2018 

w przypadku nauczycieli akademickich ze stopniem doktora oraz za lata 2016-2019 w przypadku 

nauczycieli samodzielnych. Oceny zostaną przeprowadzone przez Radę Wydziału. Ocena nauczycieli 

akademickich obejmie wykonywanie obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych, w 

szczególności: kształcenie i wychowanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywania przez 

studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i 

metodycznym; prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej; 

uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni.  

Ocena pracowników administracyjnych została przeprowadzona przez Dyrektora Finansowego, przy 

użyciu metody 360 stopni, za pomocą narzędzia, jakim była ankieta. Ocena ta uwzględniała: 

 charakterystykę kompetencji, wyrażoną posiadanym wykształceniem i doświadczeniem w 

zakresie wykonywanej pracy (ankieta samooceny); 

 charakterystykę dotychczasowych osiągnięć, wyrażoną w opinii bezpośrednich przełożonych 

(ocena ankietowa); 

 opinie studentów; 

 opinie pracowników naukowo-dydaktycznych (ankieta). 

  Opinie studentów na temat jakości pracy pracowników dziekanatów zostały zbadane za 

pomocą ankiety. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym udzieliło 42 

studentów, uprawnionych do badania było 223 osób. Badanie obejmowało następujące obszary: 

terminowość w załatwianiu poszczególnych spraw, kompetencje pracowników, sposób 

komunikowania się ze studentami, szacunek i życzliwość wobec studenta, kultura osobista 

pracowników. Najwyżej została oceniona kategoria "kultura osobista pracowników" - średnia ocen 
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4,62; następnie - "szacunek i życzliwość wobec studenta" – 4,57; "kompetencje pracowników" - 4,08; 

"sposób komunikowania się ze studentem" – 4,45; „kompetencja pracowników” – 4,50 oraz 

"terminowość w załatwianiu poszczególnych spraw" – 4,31. Odnosząc się do badania opinii 

nauczycieli akademickich pytania zawarte w ankiecie zostały zadane podczas indywidualnych 

wywiadów. W ich opinii praca dziekanatu oraz innych pionów administracji przebiega bez zarzutów. 

Pracownicy administracyjni udzielają pełnych i poprawnych informacji, wykazują dużą chęć pomocy 

przy rozwiązywaniu problemów, są uprzejmi i życzliwi. 

 

6.1.7.  

 Narzędziem wykorzystywanym w celu pozyskania opinii studentów nt. pracy nauczycieli 

akademickich jest ankieta elektroniczna, która zapewnia łatwy dostęp, pełną anonimowość oraz 

łatwość obróbki statystycznej materiału. Ankiety analizowane były po zakończeniu całego cyklu 

każdego z przedmiotów realizowanych w ramach obowiązujących planów studiów. Narzędzie 

badawcze umożliwiło studentom dokonanie oceny w skali pięciostopniowej następujących obszarów: 

poziomu zajęć, komunikatywności wykładowcy, zgodności tematyki zajęć z programem, kontaktu 

wykładowcy ze studentami podczas zajęć i po zajęciach, atrakcyjności przekazu, punktualności 

prowadzenia zajęć, wykorzystania czasu przez wykładowcę, wykorzystanych i udostępnianych 

materiałów. Zbiorcze wyniki ankiet studenckich w formie raportu z oceny przekazywane były 

Rektorowi i referowane podczas obrad Senatu. W kontekście wykorzystywania opinii studentów ZO 

zwraca szczególną uwagę na obszary, takie jak: formułowanie wniosków, zaleceń, podejmowanie ew. 

działań korygujących oraz ocena ich skuteczności, które z uwagi na stosunkowo krótki okres 

funkcjonowania WSZJK dopiero będą realizowane. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku 

wizytacji, należy przyjąć, że głównym zadaniem założonym na rok akademicki 2015/2016 było 

przeprowadzenie wśród studentów pierwszego cyklu badań. 

 Uczelnia przeprowadza cosemestralną ankietyzację zajęć na kierunku zarządzanie. Studenci 

obecni podczas spotkania z ZO PKA podkreślili, że widzą potrzebę ankietyzacja i jej realizacji w celu 

poprawy jakości kształcenia. Uczelnia nie udostępnia wyników ankiet studentom. Studenci na 

przestrzeni ostatniego roku akademickiego zauważają te same problemy związane z proces kształcenia 

jak i funkcjonowaniem Uczelni, co może oznaczać zbyt małe zaangażowanie Władz Uczelni w 

kwestie rozwiązywanie problemów studentów i nieuwzględnianie ocen studentów w procesie rozwoju 

Uczelni. Na podstawie analizy własnej i informacji uzyskanych od studentów można stwierdzić, że 

wyniki ankiet nie mają bezpośredniego wpływu na ocenę jakości kadry naukowo-dydaktycznej. 

 

6.1.8.  

 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia monitorowanie i 

doskonalenie zasobów materialnych. Działania w tym zakresie prowadzone są przez Pełnomocnika 

Dziekana ds. jakości (dydaktyki). W wyniku przeglądu odnoszącego się do tego obszaru 

zrealizowanego w roku akademickim 2015/2016 stwierdzono, że Jednostka dysponuje odpowiednią 

liczbą sal dydaktycznych przystosowanych do przeprowadzania w nich przewidzianych zajęć. 

Podkreślono również, że Jednostka dysponuje niezbędnym wyposażeniem, w skład którego wchodzą: 

tradycyjne tablice, rzutniki pisma, projektory multimedialne i komputery osobiste (w tym przenośne), 

studenci zaś mają zapewniony odpowiedni dostęp do usług kserograficznych oraz do komputerów 

podłączonych do Internetu. Odnosząc się do funkcjonowania biblioteki sformułowano wniosek, że 

potrzeby informacyjne użytkowników są w pełni zaspokojone. Oprócz dostępu do księgozbioru w 

formie tradycyjnej, biblioteka zapewnia możliwość korzystania z podręczników w wersji 

elektronicznej oraz naukowych baz danych oferowanych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Ponadto studenci wizytowanego kierunku mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Wyższej 

Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na takich samach zasadach, jak studenci WSFiZ. 

Jednostka podejmuje również działania zakresie doskonalenia środków wsparcia dla studentów, np. 

udostępnianie w Extranecie materiałów dydaktycznych: skryptów, materiałów pomocniczych, 

konspektów do wykładów i ćwiczeń czy też działania zmierzające do wyeliminowania czynności o 

charakterze administracyjnym poprzez elektroniczne wspomaganie obejmujące m.in. przechowywanie 

i udostępnianie studentom informacji o osiąganych wynikach. Odnosząc się do monitorowania opinii 

studentów nt. zasobów materialnych oraz oferowanych im środków wsparcia, należy wskazać, że 

źródłem informacji w tym zakresie jest proces ankietyzacji oraz bezpośrednie zgłaszanie ew. uwag 
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Władzom Uczelni i Jednostki. Kwestionariusz ankiety umożliwia studentom sformułowanie 

swobodnej wypowiedzi o tym co ich zaskoczyło, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, a także 

jakich zmian oczekują. W wyniku badań przeprowadzonych w roku akademickim 2015/2016 

Jednostka pozyskała szereg opinii studentów odnoszących się do różnych aspektów związanych z 

procesem kształcenia i warunkami jego realizacji. ZO zwraca jednak uwagę, że dotychczas nie zostały 

one wykorzystane do sformułowania wniosków, zaleceń czy też do podjęcia ew. działań 

korygujących.  

 Studenci w ramach ankietyzacji oceniają środki wsparcia procesu dydaktycznego poprzez 

ocenę jakości udostępnianych materiałów na poszczególnych zajęciach. W ankiecie nie ma 

bezpośrednio pytań dotyczących infrastruktury dydaktycznej i naukowej jednakże, studenci swoje 

opinie w tych aspektach mogą wyrazić w pytaniach otwartych lub bezpośrednio u Władz Wydziału. W 

opinii studentów obecna droga oceny wsparcia procesu dydaktycznego jak i infrastruktury jest 

odpowiednia i wystarczająca. 

 

6.1.9  

 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia uwzględnia gromadzenie, analizowanie 

i dokumentowanie działań dotyczących zapewniania jakości kształcenia. Podczas wizytacji 

udostępniono ZO „Raport z wdrożenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 

Wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie” 

opracowany we wrześniu 2016 r. Dokument ten został przygotowany bardzo starannie i obejmuje 

sprawozdanie z realizacji działań założonych w Systemie oraz ich wyniki. Należy jednak podkreślić, 

że na obecnym etapie wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, działania 

analityczne nie mają jeszcze charakteru kompleksowego. Szczególnie widoczne jest 

niewykorzystywanie opinii studentów pozyskiwanych za pośrednictwem ankietyzacji czy też 

mierników stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia do formułowania 

wniosków, zaleceń czy też planowanych działań naprawczych dotyczących kolejnego roku.  

 

6.1.10.  

 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia przewiduje udzielanie informacji  

o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz jego wynikach. Studenci mają dostęp 

do programów studiów, sylabusów, efektów kształcenia, druków umożliwiających obsługę w zakresie 

pomocy materialnej oraz innych spraw administracyjnych za pośrednictwem dziekanatu. Do 

komunikacji oraz obsługi studiów jest wykorzystywany także system Extranet, np. informowanie 

studentów o osiągniętych wynikach, system monitoringu opłat. Niektóre sylabusy są publikowane w 

Extranecie, jednak brak jest procedur zapewniających pełen dostęp do kart przedmiotów. Raporty z 

wdrażania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są umieszczane do wiadomości 

studentów oraz nauczycieli akademickich w Extranecie po zapoznaniu się i formalnym przyjęciu przez 

odpowiednie organy Uczelni. 

 Studenci większość informacji dotyczących procesu kształcenia otrzymują za pośrednictwem 

elektronicznego systemu Uczelni. Jednostka monitoruje aktualność informacji poprzez doraźne 

zgłaszanie problemów od studentów. Studenci obecni podczas spotkania z ZO PKA wyrazili 

niezadowolenie z uwagi na brak informacji dotyczących programu kształcenia w tym planu studiów i 

kart przedmiotów w elektronicznym systemie Uczelni. W ich ocenie informacje tam zawarte powinny 

być kompletne i dotyczyć całego cyklu kształcenia. Uczelnia nie bada w sposób sformalizowany 

zadowolenia studentów, z jakości informacji zawartych w systemie elektronicznym Uczelni jak i na 

stronie Uczelni. 

 

6.2. 

 Do zadań  Uczelnianej i Wydziałowej Komisji ds. jakości i efektów kształcenia oraz komisji 

ds. oceny i jakości kształcenia należy przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów 

dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz upowszechnianie 

wyników analiz jakości kształcenia. 

 Rektor powołał właściwe komisje/zespoły/organy odpowiedzialne za wdrożenie 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz monitorowanie, ocenę i doskonalenie 

realizacji procesu kształcenia na ocenianym kierunku studiów. W ich skład weszli m.in. pracownicy 
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WSZiM, studenci oraz interesariusze zewnętrzni, z którymi WSZiM współpracuje  w zakresie 

doskonalenia programów studiów i przystosowania do potrzeb rynku pracy uwzględniając aktualne 

trendy.  

 Uczelnia corocznie robi okresowy przegląd programów studiów oraz ocenia stopień realizacji 

zakładanych efektów kształcenia, monitoruje kariery absolwentów i stopień zadowolenia studentów. 

Na tej podstawie władze WSZiM podejmują decyzje dot. zmian w programach studiów. Ważną stroną 

działań jest udział i zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych osadzonych w biznesie w 

tworzeniu programów studiów oraz interesariuszy zewnętrznych.  

 

3. Uzasadnienie  

 W Jednostce opracowano Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia zorientowany 

na doskonalenie programu kształcenia wizytowanego kierunku studiów przy uwzględnieniu polityki 

jakości. Należy jednak podkreślić, że rok akademicki 2015/2016 był pierwszym funkcjonowania 

Systemu, co pomimo konsekwentnej realizacji założonych działań wskazujących na jego wdrażanie, 

nie pozwala na obecnym etapie jednoznacznie ocenić jego skuteczności. ZO zwraca szczególną uwagę 

na obszary, takie jak: formułowanie wniosków, rekomendacji, podejmowanie ew. działań 

korygujących oraz ocena ich skuteczności, które z uwagi na stosunkowo krótki okres funkcjonowania 

WSZJK dopiero będą realizowane. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku wizytacji, należy 

przyjąć, że głównym zadaniem założonym na rok akademicki 2015/2016 było przeprowadzenie 

pierwszego cyklu badań zdefiniowanych w ramach Systemu. ZO pozytywnie ocenia zaprojektowane 

procedury i narzędzia, jako stwarzające podstawę do kompleksowego monitorowania, oceny i 

doskonalenia poszczególnych elementów procesu kształcenia. Potwierdzenie skuteczności Systemu 

wymagałoby jednak zapoznania się z wynikami, wnioskami, a także ew. działaniami korygującymi i 

oceną ich skuteczności w dłuższej perspektywie czasu, co nie jest obecnie możliwe z uwagi na 

stosunkowo krótki okres funkcjonowania Systemu. 

 Studenci dostrzegają potrzebę funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia w Uczelni. Zwrócili uwagę na fakt, iż nie otrzymują wyników cosemestralnych ankiet. 

 

4. Zalecenia 

 Przeprowadzenie przeglądu struktury organizacyjnej, która obecnie nie jest dostosowana do 

specyfiki Uczelni. 

 W odniesieniu do monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia należy 

opracować i wdrożyć rozwiązania związane z interpretacją uzyskanych wyników oraz ich 

wykorzystywaniem do oddziaływania w zakresie doskonalenia stopnia osiągania zakładanych 

efektów kształcenia.  

 Uwzględnienie w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia tematyki 

potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.  

 Konsekwentne wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przy 

szczególnym uwzględnieniu obszarów, takich jak: formułowanie wniosków, zaleceń, 

podejmowanie ew. działań korygujących oraz ocena ich skuteczności. 

 Udostępnianie wyników ankiet studentom. 

 

Odniesienie się do analizy SWOT przedstawionej przez jednostkę w raporcie samooceny, w 

kontekście wyników oceny przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA 

Analiza SWOT zaprezentowana w Raporcie Samooceny wskazuje trafnie wszystkie elementy tej 

analizy. Do mocnych strony zaliczyć trzeba: doświadczenie kadry naukowo-dydaktycznej, udział 

interesariuszy zewnętrznych w opracowywaniu koncepcji i zaangażowanie w jego realizację. Słabe 

strony to: brak badań naukowych, studenci nie korzystają z wymiany zagranicznej; ograniczone 

wykorzystanie metod kształcenia na odległość; małe zaangażowanie studentów w działalność 

naukową. Szansą dla kierunku jest dostępność programów finansowanych z funduszy unijnych 

adresowanych do uczelni, kontynuacja pozyskiwania praktyków do prowadzenia zajęć. Zagrożeniem 

jest negatywna tendencja demograficzna, to jest postępujący i coraz bardziej odczuwalny skutek niżu 

demograficznego, który powoduje mniejszą liczbę nowych studentów. 
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Dobre praktyki 

 

Brak przykładów. 

 

 


