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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Zarządzanie   

1. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia  

2. Forma studiów: studia niestacjonarne  

3. Nazwa dyscyplin, do których został przyporządkowany kierunek: 

nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie  

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia 

się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej  

w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

Liczba % 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 142 78,00 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

Liczba % 

1 EKONOMIA I FINANSE 30 17,00 

2 NAUKI PRAWNE 5 3,00 

3 NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 3 2,00 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów zostały 

zawarte w cz. III raportu, w załączniku nr 2 pkt. 1 (Wykaz materiałów uzupełniających w wersji 

elektronicznej – 1_Program). 
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Prezentacja uczelni 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) jest 

niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej 

stanowi głównie problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. 

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu różnorodnych obszarów bezpośrednio i pośrednio 

związanych z bezpieczeństwem narodowym, wewnętrznym, publicznym, morskim czy też 

zdrowotnym, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne kierunki 

studiów związane z zarządzaniem, psychologią czy też pedagogiką. Uczelnia rozpoczęła swoją 

działalność od prowadzenia kształcenia na kierunku pedagogika oraz zarządzanie i marketing na 

mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-972/WB/04 z dn. 17.12.2004 

r. nadającej uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych. Obecnie Uczelnia 

kształci studentów na ww. kierunkach o profilu praktycznym łącznie w dziewięciu Wydziałach 

zlokalizowanych w: Poznaniu, Gdańsku, Bartoszycach, Giżycku, Gliwicach, Jaworznie, Skoczowie,  

Jastrzębiu-Zdroju i Koszalinie. 

Misją Uczelni jest m. in. propagowanie bezpieczeństwa człowieka, np. w sferach 

związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, psychologią, pedagogiką, socjologią czy też 

zdrowiem; edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa w ww. obszarach. Dzięki temu absolwenci Uczelni dysponują takimi 

kompetencjami zawodowymi, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.  

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu (zwany dalej Wydziałem) to jeden z dziewięciu 

Wydziałów Uczelni, w którym jest prowadzone kształcenie na kierunkach: zarządzanie na 

poziomie studiów pierwszego stopnia, bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, bezpieczeństwo zdrowotne na poziomie studiów pierwszego 

stopnia, psychologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pedagogika na 

poziomie studiów pierwszego stopnia. 

Przeprowadzana w bieżącym roku akademickim 2021/2022 ocena programowa przez 

Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie ma miejsce po raz 

trzeci. Poprzednia ocena jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną miała miejsce  

w roku akademickim 2014/2015. W strukturze Wydziału znajdują się cztery katedry: Katedra 

nauk o zarządzaniu, Katedra nauk o bezpieczeństwie, Katedra pedagogiki i psychologii oraz 

Katedra nauk humanistycznych. Dziekanem Wydziału jest dr Sebastian NIEDZWIECKI. 

Sytuacja nieustannie rozwijającego się współczesnego świata spowodowała konieczność 

utworzenia i rozwoju kierunku zarządzanie, który jest w stanie odpowiedzieć na 

zapotrzebowanie na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane na rynku pracy. 

Uczelnia przygotowuje fachowe kadry w zakresie zarządzania, otwierając przed kandydatami 

innowacyjne możliwości rozwoju i perspektywy ciekawej pracy zawodowej. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej 

na kierunku studiów o profilu praktycznym 

 

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

 

1.1 Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni, 

oczekiwania formułowane wobec kandydatów, oferowane specjalności 

 

Koncepcja kształcenia  

 

Kierunek zarządzanie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się 

szeroko pojętym zarządzaniem oraz mechanizmami rządzącymi strukturami zarządzania  

i kierowania, ale również zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem 

bezpieczeństwem informacji czy też kierowaniem kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim. 

Postępująca metropolizacja świata, kryzysy ekonomiczne i gospodarcze wymuszają 

budowanie nowych rozwiązań w naukach o zarządzaniu, w których szczególnego znaczenia 

nabiera kreatywne łączenie dorobku przeszłości z przyszłością i tworzenie podstaw bezpiecznego 

życia, zarówno w jego aspekcie personalnym, społecznym, narodowym, jak i ogólnoświatowym. 

Globalizacja wysuwa na pierwszy plan przede wszystkim zdolność adaptacyjną państwa, 

wydajność jego struktur, umiejętność tworzenia nowych technologii, konkurencyjność 

gospodarczą i jakość systemu ciągłego kształcenia w celu sprostania dynamicznym zmianom.  

Wraz ze stałym postępem naukowo-technicznym rosną również wymagania wobec 

pracowników. Jest to nie lada wyzwanie dla społeczeństwa, które musi nieustannie podnosić 

swoje kwalifikacje oraz dbać o rozwój kompetencji w celu utrzymania się na rynku pracy. 

Założenia koncepcji Life Long Learning kładą nacisk na ułatwienie edukacji ustawicznej  

z możliwością zmiany kierunku i specjalności nawet kilkakrotnie w ciągu życia. Sytuacja taka 

pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na osoby zajmujące się procesami planowania  

i zarządzania, dysponujące elastycznymi możliwościami dostosowywania aktywności do 

zmieniających się wymogów rynku pracy. Stanowi to sprzyjającą okoliczność dla uczelni 

wyższych, które potrafią przygotować absolwentów do pracy i działania w takich warunkach. 

Kierunek studiów zarządzanie należy do obszaru nauk społecznych. Dobrze wpisuje się  

w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na 

kierunku zarządzanie odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscypliny fundamentalnej 

dla kierunku, tj. nauk o zarządzaniu i jakości, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia  

i finanse, nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – 

zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku  

z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz 

indywidualnej.  

Od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku 

zarządzanie, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje 

zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, 

obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.  

Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje 

przede wszystkim teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań 

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, 
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rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głownie przedsiębiorstw, lecz również 

organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji 

naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). 

Zagadnienia funkcjonowania i rozwoju organizacji mogą być rozpatrywane w różnych 

przekrojach, np. według rodzajów organizacji, według obszarów działalności, według zasobów 

itd., co stwarza możliwość kształtowania oferty specjalności, ukierunkowanych na określone 

środowisko pracy. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest 

możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach 

praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu.  

Profil praktyczny przejawia się w uwzględnieniu w programie studiów modułów 

specjalistycznych. Oferta zajęć specjalistyczno-praktycznych na pierwszym stopniu studiów jest 

modyfikowana i poszerzana w zależności od potrzeb rynku pracy. W połączeniu z dużym blokiem 

przedmiotów fakultatywnych stwarza możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki studiów  

i ich ukierunkowania na kontynuację na stopniu drugim w ramach tego samego bądź innego 

kierunku w wymienionych powyżej obszarach. 

 
Powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi Uczelni oraz 

Wydziału 

 
Koncepcja kształcenia na kierunku studiów zarządzanie nawiązuje do misji Uczelni, której 

głównymi założeniami są: 

− upowszechnianie humanistycznych wartości; 

− kształcenie studenta na miarę potrzeb gospodarki oparte na profesjonalnej wiedzy  

i szerokich umiejętnościach praktycznych pozwalających na efektywne konkurowanie na ryku 

pracy;   

− dbałość o to, aby  absolwenci wykazywali chęć ciągłego rozwoju, mieli szerokie horyzonty,  

a także wysokie kompetencje zawodowe, społeczne i umiejętności organizacyjne pozwalające 

na samodzielność i przedsiębiorczość w pracy; 

− oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach; 

− propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka; 

− kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa. 

Misja ta celowo została uwypuklona w nazwie Uczelni i jest realizowana szczególnie poprzez: 

− koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać 

potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, 

aktywnie na nie oddziałując;   

− animację środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw  

i wartości wypływających z profilu i filozofii szkoły;   

− rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, 

edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów; 

− rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, kompetencje  

i umiejętności w jednolity organizm szkoły.  

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów zarządzanie nawiązuje także do strategii 

Uczelni, która zakłada kształcenie studentów oraz organizowanie im możliwości osobistego 

rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej poprzez sprawne  

i efektywne funkcjonowanie Uczelni w obszarach jej działalności zarówno dydaktycznej, 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 10 

 

naukowej i organizacyjnej, jak również związanej z rozwojem współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi i kształtowaniem umiejętności i kompetencji dostosowanych do współczesnego 

rynku pracy. 

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów zarządzanie nawiązuje do strategii Wydziału 

m. in. poprzez: 

− stałe podnoszenie atrakcyjności i poziomu jakości kształcenia; 

− elastyczność i wykorzystanie nowych możliwości kształcenia; 

− orientację procesu dydaktycznego na efekty uczenia się; 

− budowanie potencjału kadrowego; 

− nowe specjalności; 

− intensyfikację działalności naukowej (np. prowadzenie badań naukowych, organizowanie 

konferencji naukowych);  

− nieustanne rozszerzanie zakresu współpracy, w tym międzynarodowej; 

− wymianę studentów (studenci mogą realizować część programu studiów w ramach programu 

Erasmus Plus);  

− rozwój wykorzystania narzędzi IT (platforma e-learningowa, narzędzia Microsoft Teams, 

Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS), MAK Plus);  

− zwiększenie dostępu do obsługi cyfrowej czytelników i bibliotek cyfrowych (studenci mają 

możliwość korzystania m. in. z systemu MAK Plus czy też e-czytelni Ibuk Libra). 

Ambicją i celem kierunku zarządzanie w Wydziale jest nie tylko umożliwienie swoim 

studentom zdobywania wiedzy, umiejętności koniecznych do rozpoczęcia efektywnej kariery 

zawodowej i kompetencji społecznych, ale także stwarzanie szansy wszechstronnego 

pielęgnowania własnych pasji oraz rozwoju zainteresowań. Wiedza, nabyte umiejętności oraz 

kompetencje społeczne zostają sprawdzone i ugruntowane zarówno w czasie zajęć o charakterze 

praktycznym, jak i w czasie praktyki zawodowej, której odbywanie jest planowane na ogół 

w przyszłych miejscach pracy absolwentów kierunku zarządzanie.  

 

1.2 Związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi 

dla kierunku 

 

Kształcenie w ramach kierunku studiów zarządzanie ma na celu rozszerzenie kompetencji 

intelektualnych i poznawczych studentów, kompetencji międzykulturowych w integrującym się 

świecie oraz motywujących do preferowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Stanowi bazę 

decydującą o ogólnym i zawodowym poziomie absolwentów, ich możliwościach intelektualnych, 

operatywności wiedzy oraz umiejętności jej poszerzania i ustawicznego kształcenia przez całe 

życie. Ukierunkowane jest odpowiednio na przygotowanie absolwentów do wykonywania 

przewidywanego zawodu, w tym uzyskanie uprawnień zawodowych oraz pogłębienie 

wykształcenia kierunkowego, a także podjęcia studiów II stopnia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy i uwarunkowaniom 

społecznym, Uczelnia na kierunku zarządzanie kształci specjalistów przygotowanych do 

wykonywania przewidywanego zawodu, w tym uzyskanie uprawnień zawodowych oraz 

pogłębienie wykształcenia kierunkowego poprzez realizowane specjalności. Na studiach 

licencjackich studenci są kształceni na specjalnościach z zakresu szeroko pojętego zarządzania 

(tabela 1).     
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Tabela 1. Realizowane w bieżącym roku akademickim (edycje 2019, 2020) oraz planowane do 

realizacji (edycja 2021) specjalności na kierunku zarządzanie. 

 
 Studia pierwszego stopnia  

Ed
yc

ja
 2

0
1

9
 

− Audyt i kontrola jakości zarządzania  

− Marketing i zarządzanie sprzedażą 

Ed
yc

ja
 2

0
2

0
 

− Audyt i kontrola jakości zarządzania  

− Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP 

Ed
yc

ja
 2

0
2

1
 

− Marketing i zarządzanie sprzedażą  

− Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP  

 

1.3 Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego 

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

opracowania koncepcji kształcenia i jej doskonalenia. 

 

W ramach realizacji studiów na kierunku zarządzanie prowadzona jest stała współpraca  

z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do 

przyszłej pracy (między innymi z: Imperial Tobacco Polska S. A., PHU „Edison”, Observer Security 

Group Sp. z o.o., Agencją Detektywistyczną i Ochrony JOKER, Przedsiębiorstwem 

Wielobranżowym ADNAP w Poznaniu). Interesariusze zewnętrzni zostali szczegółowo 

przedstawieni w kryterium 6. 

W procesie dydaktycznym oraz w całej koncepcji kształcenia na kierunku zarządzanie 

uwzględnia się przede wszystkim potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, wykorzystuje się 

kontakty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi zarówno w aspekcie podających, jak  

i aktywizujących form kształcenia, takich jak np. konwersatoria, dyskusje, projekty czy też wizyty 

studyjne, zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Wykładowcy współpracują bezpośrednio  

z interesariuszami bądź też sami występują w roli interesariusza-praktyka, a dla większości 

przedmiotów realizowanych na kierunku przygotowują i przekazują studentom wiedzę  

z własnych zawodowych doświadczeń. Na podstawie podpisanych porozumień o współpracy  

z interesariuszami zewnętrznymi studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych w warunkach 

rzeczywistych, głównie w ramach zajęć terenowych. Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach 

realizowanych w warunkach rzeczywistych w ramach wspólnych projektów z instytucjami 

samorządowymi, przedsiębiorstwami, jednostkami Policji czy Wojskiem Polskim. W trakcie zajęć 

studenci zapoznają się z zakresem zadań realizowanych przez ekspertów. Przykładowo 

studentom specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i BHP zapewniono odbywanie 

zajęć z wykorzystaniem narzędzi i technik wykorzystywanych w pracy służby BHP lub 

specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Podobnie pozostałym specjalnościom 

przyporządkowano interesariuszy, którzy zapewniają pełny praktyczny warsztat narzędzi  

w realnym miejscu pracy. Wydział na kierunku zarządzanie aktywizuje studentów również 

poprzez projekty prowadzone u interesariuszy w ramach zajęć terenowych i prac, które 
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pozwalają na osiąganie zakładanych efektów uczenia się w obszarze umiejętności oraz 

kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Wizyty studyjne, które opierają się 

głównie na zrealizowaniu zadania czy warsztatu w danej jednostce pozwalają na osiąganie 

efektów z zakresu umiejętności praktycznych. Wydział współpracuje z otoczeniem społecznym, 

gospodarczym i kulturalnym w celu zapewnienia udziału przedstawicieli tego otoczenia  

w określaniu efektów uczenia się, weryfikacji i oceny stopnia ich realizacji, organizacji praktyk 

zawodowych, a także w celu pozyskiwania kadry dydaktycznej posiadającej znaczne 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.  

W przypadku prowadzenia zajęć terenowych i praktyk we współpracy lub z udziałem 

interesariuszy zewnętrznych reprezentujących otoczenie społeczno-gospodarcze, sposób 

prowadzenia i organizację tych studiów określa porozumienie lub umowa. Na poziomie 

merytorycznym i praktycznym na spotkaniach z interesariuszami i Radą Pracodawców Wydział 

dostosowuje treści kształcenia do wymogów obecnych u pracodawców takich, jak np.: urzędy, 

przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, organizacje non profit. W ramach podpisanych 

porozumień odbywają się praktyki zawodowe zgodne z wybraną specjalnością. Ponadto  

w trakcie studiów są organizowane wizyty studyjne na podstawie bezpośrednich uzgodnień  

z pracodawcami. Obecność otoczenia w procesie dydaktycznym istnieje w wielu obszarach 

aktywności, np. w opracowaniu koncepcji i programu studiów, efektów uczenia się, treści 

kształcenia, dyplomowania czy też praktyk. Pracodawcy i praktycy oraz interesariusze 

wewnętrzni biorą udział w weryfikacji efektów uczenia się na etapie wnioskowania o kierunek  

i uczestniczą w całym procesie wdrażania zmian, są ponadto zaangażowani w dobór kadry do 

zatrudnienia. W ramach realizowania zajęć terenowych i praktyk zapewnia się opiekę osób ze 

stosownym doświadczeniem oraz organizację praktyk w potencjalnych miejscach zatrudnienia. 

Współpraca z interesariuszami została opisana w kryterium nr 6. Lista przedstawicieli 

otoczenia gospodarczego dotyczy m. in. instytucji z obszaru zarządzania, lokalnych i regionalnych 

pracodawców, urzędów, stowarzyszeń, fundacji czy instytucji państwowych.  

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego uczestniczą także w procesie 

określania i weryfikacji efektów uczenia się. Głównie są to działania dydaktyczne oraz 

projektowe. Przykładowo Wydział włączył tu np. kilka podmiotów związanych z praktycznym 

kształceniem przedmiotu zarządzanie strategiczne i zarządzanie logistyką z lokalnych  

i regionalnych pracodawców, gdzie głównie nacisk kładzie się na prowadzenie ćwiczeń i zajęć 

symulacyjnych. Kadra dydaktyczna w znaczącej części składa się z praktyków, którzy są 

przedstawicielami interesariuszy, z którymi Wydział podpisał porozumienia o współpracy  

z ramowym programem wymiany: wiedzy, doświadczeń i ocen eksperckich; organizacji 

wspólnych przedsięwzięć (np. naukowo-badawczych, konferencji, sympozjów, warsztatów), 

praktyk studenckich, wizyt studyjnych czy też staży naukowych. Główne formy i przykłady 

współpracy to przede wszystkim praktyki studenckie, realizacja zajęć dydaktycznych przez osoby 

zatrudnione w zewnętrznych instytucjach oraz oferowanie możliwości podnoszenia kwalifikacji 

przez studentów poprzez szeroką ofertę kursów. Przykładowo należą do nich szkolenia 

specjalistyczne z zakresu zarządzania, takie jak: „PRINCE2 Foundation”, „Efektywne kierowanie  

i motywowanie zespołu”, „Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów”, 

„Ochrona danych osobowych dla ABI”, „CyberSecurity Foundation”, „Audytor wewnętrzny 

ISO/IEC 27001”, „Negocjacje zakupowe” czy też „Analiza i przetwarzanie danych w MS Excel”. 
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1.4 Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów 

 

Absolwent kierunku zarządzanie: 

− jest specjalistą o wysokich kwalifikacjach zawodowych – organizatorem, strategiem 
i promotorem, kreatorem skutecznego działania; 

− posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych z umiejętnością 
wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych; 

− posiada kompetencje związane z zarządzaniem i kierowaniem, potrafi poruszać się  
w różnych obszarach działań organizacyjnych, planistycznych czy kontrolnych zarówno w 
przedsiębiorstwach, korporacjach czy instytucjach administracji publicznej, jak  
i organizacjach rządowych i pozarządowych; 

− umie diagnozować problemy na poziomie struktur przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich; 

− umie rozwiązywać problemy zawodowe; 

− umie gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii; 

− aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej; 

− zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do 
wykonywania zawodu; 

− jest wyposażony w umiejętności umożliwiające wykorzystanie technik multimedialnych; 

− jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
Absolwenta studiów cechują m. in.:  

− wysokie kwalifikacje zawodowe (doskonały specjalista prezentujący wysoki poziom zdolności 
organizacyjnych oraz wiedzy ekonomicznej); 

− umiejętność nauczania i przekazywania zdobytych w trakcie studiów wiedzy  
i umiejętności; 

− umiejętność kształtowania właściwych postaw zgodnych z zasadami moralnymi  
i regułami dobrego wychowania; 

− wysoki poziom umiejętności interpersonalnych; 

− innowacyjność myślenia (odrębność, niezależność, nieliniowość); 

− elastyczność, kreatywność; 

− otwartość, oznaczająca odrzucanie stereotypów, zrywanie z kanonami; 

− skłonność do ponoszenia skalkulowanego ryzyka; 

− rozumne przywództwo; 

− potrzeba stałego samorozwoju; 

− poczucie odpowiedzialności społecznej; 

− umiejętność tworzenia inicjatyw; 

− odważne, bezpośrednie angażowanie się w problemy; 

− dbałość o wspólne interesy i uznane wartości; 

− umiejętność analitycznego i diagnostycznego poszukiwania szans, szybkiego reagowania na 
pojawiające się zagrożenia; 

− umiejętność twórczego syntetyzowania, poszukiwania i prognozowania nowych, 
niespotykanych rozwiązań; 

− zdolność działania, pomimo nacisków zewnętrznych; 

− poczucie własnej wartości; 

− posiadanie wizji rozwoju organizacji, 

− postępowanie w zgodzie z zasadami etyki. 
Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. W wyniku realizacji celów  

i efektów uczenia się zakładanych na okres trzyletnich wyższych studiów pierwszego stopnia, jest 
wyposażony we wszechstronną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne 
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pozwalające mu na samodzielną i zespołową pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu 
studiów. Jest to możliwe dzięki realizacji kształcenia ogólnego (podstawowego), kierunkowego 
oraz specjalnościowego pogłębionego odbywaniem praktyk zawodowych przez studentów. 
Absolwent kierunku zarządzanie podczas realizacji programu studiów nabywa wiedzę w zakresie 
nauk o zarządzaniu, niezbędną do zrozumienia mechanizmów rządzących procesami zarządzania 
i kierowania w zróżnicowanym środowisku aktywności człowieka.  

Absolwent kierunku zarządzanie jest przygotowany do pracy w organach administracji 
publicznej i państwowej, instytucjach, organizacjach, zakładach pracy czy też firmach 
prywatnych. Z kolei w ramach realizowanych specjalności ma m. in. możliwość specjalistycznego 
przygotowania się do pracy w ww. miejscach, ale również  instytucjach działających na rzecz 
bezpieczeństwa, w tym BHP i bezpieczeństwa informacji. W efekcie uzyskane kwalifikacje dają 
mu możliwość zakładania i prowadzenia własnych firm czy organizacji, realizujących działalność 
związaną z zarządzaniem, a szczególnie (w wyniku realizowanych specjalności) zarządzaniem 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, jakością 
zarządzania, marketingiem i zarządzaniem sprzedażą.  

W pracy zawodowej absolwenta kierunku zarządzanie charakteryzuje nie tylko 
profesjonalizm, życzliwość, otwartość i wrażliwość na problemy innych, umiejętność twórczego 
rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za podejmowane 
zadania, wytrwałość w dążeniu do celu, ale też zdolność reagowania na zmiany i ich 
antycypowanie, dbałość o wysokie standardy etyczne, zawodowe i społeczne w miejscu pracy; 
ciągłe doskonalenie się i gotowość uczenia się oraz orientacja na rozwój własny i swojego 
otoczenia. Ponadto cechują go rozwinięte dyspozycje intelektualne, przejawiające się nie tylko w 
złożonych procesach wnioskowania i rozumowania, ale też w efektywnym korzystaniu z nabytej 
wiedzy i doświadczenia.  

Absolwent tego kierunku dysponuje niezbędnymi kompetencjami o charakterze: 

− administracyjnym (świadomość specyfiki – szeroka wiedza merytoryczna i umiejętność 
wykonywania prac administracyjnych); 

− menedżerskim (zarządzanie na różnych szczeblach administracji państwowej  
i samorządowej); 

− społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi  
i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, integrowania wokół ważnych celów 
społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym); 

− kreatywnym (innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności 
samokształcenia i samorozwoju); 

− prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze 
prognozowania, projektowania, planowania, organizowania czy też kontroli oraz 
podejmowanie inicjatyw społecznych); 

− komunikacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach 
administracyjnych, związanych z zarządzaniem); 

− techniczno-informacyjnym (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych  
i środków multimedialnych). 

 

Charakterystyka profilu absolwenta w odniesieniu do specjalności 

 

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP w oparciu  

o międzynarodowe akty prawne, standardy i normy regulujące ochronę informacji, posiada 

wiedzę dotyczącą wymogów bezpieczeństwa systemów informacyjnych w Polsce oraz takich 

organizacjach, jak Unia Europejska czy NATO. Ukończenie specjalności daje mu podstawy 

przygotowania do przeprowadzenia audytów systemów informatycznych uwzględniających 

aspekty jakości i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do uzyskania najwyższego 
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statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, 

zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania. Absolwent specjalności 

zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP może pracować na stanowiskach związanych 

z organizacją i zarządzaniem BHP zarówno w państwowych, jak i prywatnych zakładach pracy, 

administracji rządowej i samorządowej jako menadżer i specjalista BHP. 

Absolwent specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą posiada wiedzę i umiejętności 

z zakresu nauk o zarządzaniu, analizy rynku, e-marketingu, marketingu handlu i usług, systemu 

zarządzania relacjami z klientami, strategii i planowania marketingowego oraz technik 

komunikacji i sprzedaży marketingowej. Absolwent również posiada rozwinięte kompetencje 

społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do 

współpracy z innymi specjalistami w zakresie marketingu i zarządzania. Zdobywa kwalifikacje 

zawodowe w zakresie marketingu i zarządzania sprzedażą i otrzymuje przygotowanie do pracy  

w przedsiębiorstwa publicznych i prywatnych na stanowiskach związanych z badaniem rynku, 

marki i produktu oraz w działach sprzedaży i marketingu. 

Absolwent specjalności Audyt i kontrola jakości zarządzania posiada wiedzę  

i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i kontrolera. Potrafi 

kreować właściwe postawy w kontaktach z osobami audytowanymi i kontrolowanymi. Potrafi 

przeprowadzić badanie audytorskie oraz sporządzić dokumentację, a także przeprowadzić  

i zaplanować czynności pokontrolne. Zna europejskie normy jakości oraz potrafi zastosować je  

w praktyce. Absolwent również posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy 

etycznego wymiaru pracy związanej z czynnościami audytora i kontrolera oraz jest przygotowany 

do współpracy w grupie. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają 

absolwentowi na podjęcie pracy we wszelkich instytucjach, firmach, organizacjach w komórkach 

kontroli i audytu. Jest przygotowany do prowadzenia działań związanych z controllingiem. 

 

1.5.Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe lub 

międzynarodowe 

 

Cechami wyróżniającymi koncepcję kształcenia są: 

− stałe podnoszenie atrakcyjności i poziomu jakości kształcenia; 

− elastyczność i wykorzystanie nowych możliwości kształcenia; 

− orientacja procesu dydaktycznego na efekty uczenia się; 

− stała współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; 

− budowanie potencjału kadrowego; 

− nowe specjalności; 

− odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania; 

− odpowiedź na zagrożenia współczesnego; 

− kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania, dysponujących wiedzą, 

umiejętnościami i kompetencjami społecznymi adekwatnymi do współczesnego rynku pracy; 

− dopasowanie oferty edukacyjnej do współczesnych wymogów rynku pracy; 

− organizowanie studentom możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych 

dziedzinach aktywności społecznej; 

−  animacja środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw  

i wartości wypływających z profilu i filozofii Uczelni;   
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− rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, 

edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów. 

Przy opracowywaniu koncepcji kształcenia, programu studiów, a w tym zbioru efektów uczenia 

się wykorzystano analizę programów studiów w uczelniach wyższych głównie związanych  

z obszarem zarządzania i bezpieczeństwa, takich jak m. in.:  Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Zarządzania Administracją Publiczną w Bratysławie (Słowacja), Wyższa Szkoła Zarządzania 

Bezpieczeństwem w Kosicach (Słowacja), Bierdiansk University of Management and Business 

(Ukraina), University of Huddersfield (Wielka Brytania), Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania), 

Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), Uniwersytet Nauk Stosowanych 

NHL (Holandia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ponadto uwzględniono również 

Deskryptory Dublińskie, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w tym Polską Ramę 

Kwalifikacji, oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

 

1.6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się 

 

Podstawę kształcenia na kierunku zarządzanie stanowią efekty uczenia się, do których 

dostosowany jest program studiów. Efekty uczenia się są zgodne z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji, a w tym z Polską Ramą Kwalifikacji, oraz spójne z treściami kształcenia i metodami 

dydaktycznymi. Przedstawione w programie studiów efekty uczenia się zostały opracowane  

w wyniku współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz uwzględniają wyniki 

monitoringu karier zawodowych absolwentów i analizę zgodności zakładanych efektów uczenia 

się z oczekiwaniami rynku pracy, w związku z czym dobrze wkomponowują się  

w zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów w obszarze zarządzania. 

Metodyka ich przygotowywania opiera się na przyporządkowaniu do nich przedmiotów  

i treści kształcenia oraz sposobu ich realizacji. Całość efektów wraz z przyporządkowaniem ich do 

poszczególnych przedmiotów zawierają matryce efektów uczenia się. Etapowość wprowadzania 

poszczególnych przedmiotów i ich treści oraz stopniowanie trudności dostosowano w pełni do 

możliwości psychofizycznych studentów. Program studiów kładzie nacisk na szczególnie ważne 

umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jego 

konstrukcja jest spójna i logiczna oraz umożliwia osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów 

uczenia się. 

Kierunkowe efekty uczenia się odnoszą się do zakresów dyscyplin, takich jak: nauki  

o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie. 

Ukierunkowane są na wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne ściśle 

powiązane z koncepcją, kierunkiem, poziomem oraz profilem studiowania.  

Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy obejmują: wiedzę 

metodyczną w zakresie praktycznej działalności naukowej (student zna typowe metody pracy, 

normy i procedury) oraz różnorodne techniki pracy umysłowej; znajomość różnych koncepcji 

oraz teorii uczenia się i organizacji pracy własnej; rozumienie warunków i konsekwencji ich 

stosowania oraz problematykę planowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego, 

zorientowane na zastosowanie praktyczne; znajomość kluczowych koncepcji teorii 

przedsiębiorstwa odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji 

gospodarczych. Student zna i rozumie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych,  

a szczególnie nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk ekonomicznych, ich miejscu w stosunku do 

innych nauk społecznych i dziedzin naukowych, jak również nauk o bezpieczeństwie, 
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zorientowaną na zastosowanie praktyczne. Student wskazuje dylematy współczesnej cywilizacji, 

procesy zmian w administracji, gospodarce, strukturach społecznych i systemach  

bezpieczeństwa oraz potrafi wskazać przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian. 

Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie realizowanych przez 

nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze oraz podstawowe pojęcia  

i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; zna podstawowe teorie 

ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych 

zasobów, a także zasady zarządzania i kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach 

organizacyjnych oraz środowiskowych. Student wskazuje relacje między podmiotami 

gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej  

i międzynarodowej oraz wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność 

przedsiębiorstwa; zna obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, także  

w powiązaniu z własnymi doświadczeniami w środowisku pracy oraz związane  

z bezpieczeństwem środowiska pracy i ich wykorzystanie w formie praktycznej; znaczenie norm  

i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, 

systemy norm jakości itp.). Student zna i rozumie psychologiczne aspekty organizacji  

i zarządzania zasobami ludzkimi, cechy osobowościowe oraz czynniki streso- i konfliktogenne 

oraz metody optymalizacji warunków pracy; funkcje kierowania ludźmi w kontekście typu 

organizacji i zasięgu jej działania oraz pojęcie kultury organizacji oraz jej wpływ na sprawność 

działalności zespołowej, również w kontekście przyszłych wyborów zawodowych. Student zna 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich 

zależności, prawidłowości i zakłócenia, zorientowane na zastosowanie praktyczne. Student zna 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie realizowanych przez nich zadań, 

uwzględniając uwarunkowania finansowe, gospodarcze i społeczne; zna podstawowe pojęcia 

teorii organizacji i zarządzania oraz główne szkoły i kierunki rozwoju współczesnych organizacji 

oraz modelów zarządzania; pojęcie systemu prawa, cechy systemu prawa oraz etapy tworzenia 

prawa, uwzględniając problem racjonalności ustawodawczej oraz praworządność w ujęciu 

formalnym i materialnym; zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego; teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy 

oraz pomocy przedlekarskiej; przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

obowiązujące w konkretnych instytucjach i organizacjach oraz podstawowe zasady ergonomii, 

uwzględniając także formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości; uwarunkowania rozwoju  

i utrzymywania cech motorycznych, aktywności ruchowej oraz umiejętności fizycznych 

 w aspekcie prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności obejmują: dokonanie 

obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy i interpretacji, stosując 

podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne; wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk  

o zarządzaniu, nauk o bezpieczeństwie i in., umiejętność identyfikowania i niwelowania błędów 

oraz zaniedbania w praktyce, dostrzeganie potrzeb zmian i opracowywania planu zarządzania 

zmianami; interpretowanie wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu w świetle 

dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania; skomasowanie  

i dokumentowanie danych oraz wykorzystywanie odpowiednich narzędzi (matematycznych, 

statystycznych, informatycznych) i aparatury, w badaniach problemów organizacji i kwestii 

zarządzania, zorientowanych na wykorzystanie praktyczne; wykorzystanie umiejętności 

językowych z zakresu języków obcych, dotyczących również problematyki zarządzania i in. nauk 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 18 

 

społecznych, zgodnych z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, a także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, 

zawodowym; używanie języka specjalistycznego, debatowanie, w zakresie dziedzin i dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku oraz porozumiewanie się w sposób klarowny i spójny  

z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując także zaawansowane techniki 

informacyjno-komunikacyjne (ICT); interpretowanie i stosowanie przepisów prawnych, 

szczególnie w obszarze zarządzania i funkcjonowania organizacji, służące rozwiązywaniu 

różnorodnych problemów organizacji i instytucji oraz problemów społecznych; organizowanie 

swojej pracy, rozwiązywanie problemów zawodowych, gromadzenie, przetwarzanie oraz 

udostępnianie informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych; 

budowanie relacji społecznych z innymi uczestnikami procesów zarządzania; pracowanie  

w zespole, pełniąc różne role; elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych; dostrzeganie 

potrzeby zmian w organizacji i opracowywanie planu zarządzania zmianami oraz umiejętności 

kierowania i współdziałania w projektach wprowadzających określone zmiany w organizacji; 

posługiwanie się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, diagnozowanie i prognozowanie sytuacji oraz analizowanie strategii działań 

praktycznych, szczególnie w zakresie zarządzania i funkcjonowania organizacji; posługiwanie się 

normami i standardami w procesach planowania, organizowania i kontroli (pracy, jakości itp.), 

dokonywanie oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenie w procesach podejmowania 

decyzji; posługiwanie się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, 

motywowania i kontroli, także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego; samodzielne udzielanie pierwszej pomocy oraz pomocy 

przedlekarskiej, wykorzystując aktualną fachową wiedzę i określone umiejętności; wykazywanie 

się umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej na poziomie 

gwarantującym wysoką sprawność i wydolność organizmu. 

Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych odnoszą się 

do: samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych  

i badawczych, rozumienia potrzeby stałego dokształcania się zawodowego oraz właściwego 

określania priorytetów zawodowych; praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej 

działalności; rozumienia znaczenia wiedzy z obszaru nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i in., 

oceniając krytycznie posiadaną wiedzę oraz uwzględniając opinie ekspertów, określania 

priorytetów niezbędnych do realizacji wskazanego zadania; odważnego przekazywania i obrony 

własnych poglądów oraz opinii nie tylko w sprawach zawodowych; odpowiedniego 

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz 

w relacjach personalnych; poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów etycznych; 

wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne 

role; prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz dylematów związanych 

 z wykonywaniem zawodu oraz dbałością o jego dorobek i tradycje; działania w sposób 

przedsiębiorczy i profesjonalny, inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, 

wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki; dbania o poziom sprawności fizycznej 

niezbędnej dla wykonywanych poszczególnych zadań, także w aspekcie działalności zawodowej.  
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Szczegółowe wyszczególnienie efektów uczenia się dla kierunku zarządzanie zostało 

zamieszczone w cz. III raportu, w załączniku nr 2 pkt. 1 (Wykaz materiałów uzupełniających  

w wersji elektronicznej – Dokumenty dołączone do raportu samooceny – Program studiów). 

 

Kierunkowe efekty uczenia się są rozwijane i uszczegółowiane dla poszczególnych 

modułów zajęć (moduł B) i odpowiadającym im przedmiotom zawartym w planach studiów, co  

z kolei znajduje odzwierciedlenie w sylabusach zawierających efekty szczegółowe. Ponadto  

w odniesieniu do modułów i przedmiotów z modułu C (specjalnościowych) Uczelnia wprowadziła 

efekty specjalnościowe odnoszące się do odpowiadających im efektów kierunkowych, a od edycji 

2017 podział na efekty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe, odnoszące się do 

przedmiotów z zakresu modułu A (przedmiotów podstawowych), modułu B (przedmiotów 

kierunkowych) i modułu C (przedmiotów specjalnościowych). Dzięki temu układ zakładanych 

efektów uczenia się jest kompatybilny ze wszystkimi modułami przedmiotów zawartymi  

w planach studiów. Efekty uczenia się dotyczą wszystkich zajęć, a w tym np. zajęć do wyboru, 

zajęć warsztatowych czy też praktyk zawodowych.  

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

2.1. Dobór kluczowych treści kształcenia 

 

Zgodnie z misją Uczelni kształcenie na kierunku zarządzanie zwraca szczególną uwagę na: 

zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem; 

kształcenie kompetencji w zakresie rozumnego przywództwa; rozwijanie wrażliwości etycznej  

i estetycznej studentów oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji, 

wartościowania zjawisk społecznych i kulturowych; ukształtowanie i rozwijanie umiejętności 

komunikowania się społecznego, wypowiadania się, negocjacji oraz rozumienia przekazów 

społecznych i medialnych; kształtowanie postawy aksjologicznej studentów na rzecz realizacji 

 w ich życiu i przyszłej pracy zawodowej, takich wartości jak: podmiotowy stosunek do człowieka, 

honor, godność i odpowiedzialność. 

Do przedstawionych w cz. III raportu, w załączniku nr 2 pkt. 1 do raportu (Wykaz 

materiałów uzupełniających w wersji elektronicznej – Dokumenty dołączone do raportu 

samooceny – Program studiów) opisów efektów uczenia się, planów studiów i sylabusów tak 

przyporządkowano treści kształcenia, aby student mógł osiągnąć wszystkie zamierzone efekty 

uczenia się. Sprzyja temu etapowość wprowadzania poszczególnych przedmiotów i ich treści 

oraz stopniowanie trudności dostosowane w pełni do możliwości psychofizycznych studentów. 

Program studiów kładzie nacisk na szczególnie ważne umiejętności praktyczne niezbędne  

w przyszłej pracy zawodowej. Jego konstrukcja jest spójna i logiczna oraz umożliwia osiągnięcie 

wszystkich zakładanych efektów uczenia się. 

Kluczowe efekty uczenia się na kierunku zarządzanie są związane  

z przekazaniem kompleksowej wiedzy (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć 

wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych) i umiejętności praktycznych głównie z zakresu nauk 

o zarządzaniu i jakości oraz kształtowaniem krytycznego rozumienia zjawisk i procesów 

społecznych, psychospołecznych oraz organizacyjnych. To jednocześnie przygotowanie 
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absolwentów do wykonywania funkcji kierowniczych i administracyjnych na różnych szczeblach 

administracji publicznej i prywatnej. Ich główne zadanie to maksymalizacja bezpieczeństwa 

informacji przez wdrażanie i kontrolowanie wdrażania rozwiązań prawnych oraz propagowanie 

oraz nadzorowanie zarządzania jakością, a także rozwój marketingu i zarządzania sprzedażą. 

Ważnym elementem jest również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na 

racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. 

Niezwykle istotne jest również uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się 

przez całe życie oraz rozwoju osobistego. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie 

absolwenta w: strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych,  

w przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach, zakładach pracy czy też firmach prywatnych 

(polskich, międzynarodowych), których obszarem działania jest m. in. szeroko pojmowane 

zarządzanie kapitałem ludzkim, organizacją i procesami zarządzania jakością. Absolwenci 

posiadają nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do 

podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów drugiego stopnia. 

 

2.2. Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających 

 

Metody kształcenia wykorzystywane na kierunku zarządzanie są ściśle powiązane  

z realizowanymi efektami uczenia się, pozwalając tym samym na zdobycie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych, właściwych m. in. dla specjalności zawodowych związanych  

z problematyką zarządzania. Do głównych metod wykorzystywanych w trakcie zajęć 

realizowanych w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem należą: 

1) metody podające – np. słowne (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: wykłady 

informacyjne, problemowe czy konwersatoryjne); 

2) metody poszukujące – np. metoda problemowa i sytuacyjna, „burza mózgów”, praca 

indywidualna i w grupach, analiza różnych źródeł wiedzy (takich jak: filmy, fotografie, 

materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet), 

metoda projektu, studium przypadku (case study), metoda obserwacji, pomiaru w terenie, 

dyskusja, metoda komunikacyjna, referat, konsultacje (wykorzystywane w takich formach 

zajęć, jak np.: ćwiczenia realizowane w sali czy w terenie); 

3) metody eksponujące - np. prezentacja multimedialna, pokaz, symulacyjna - gier 

symulacyjnych i decyzyjnych (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: ćwiczenia 

realizowane w sali czy w terenie, ale również podczas wykładów). 

Natomiast do zasadniczych metod wykorzystywanych podczas realizacji zajęć bez 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów należą: 

4) projekt – działanie, w którym student samodzielnie tworzy opracowanie bądź model systemu 

lub infrastruktury, będącej przedmiotem zadania; 

5) badania terenowe – działanie, w trakcie którego student dokonuje analizy oraz badań faktów 

i zjawisk społecznych w ich środowisku naturalnym; 

6) badania literaturowe (w tym: kwerenda) – zebranie i opracowanie materiału do badań, 

studiowanie literatury przedmiotowej; 

7) zadania realizowane na platformie edukacyjnej Eduportal (e-learningowej); 

8) pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie kierowane) – zbiór materiałów dydaktycznych 

oraz zadań, za pomocą których student rozwiązuje zadania postawione przez nauczyciela; 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 21 

 

9) przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych) – zadanie polegające na zapoznaniu się  

z uwarunkowaniami obszaru, w którym będzie toczyć się gra dydaktyczna (decyzyjna) oraz 

zadaniami poszczególnych podmiotów gry; 

10) wolontariat – podjęcie działań w charakterze wolontariusza, w obszarze zgodnym  

z przedmiotem zajęć. 

 Przykłady: 

11) metoda obserwacyjna – wykorzystywana do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

analizy zjawisk społecznych, ocena skutków występujących zagrożeń; 

12) metoda komunikacyjna, dyskusje, debaty - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia 

się w zakresie języków obcych, posługiwania się językiem specjalistycznym czy zawodowym; 

dotyczących zagadnień szczególnie w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego  

i społecznego; 

13) praca grupowa, analiza źródeł, studium przypadku, konsultacje - wykorzystywane do 

kształcenia w zakresie realizowania efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych 

w kontekście zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji; 

14) pokaz, symulacja - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

teoretycznych i praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy 

przedlekarskiej, identyfikacji i oceny skutków omawianych zjawisk społecznych; 

15) prezentacja multimedialna, referat - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się 

w zakresie przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i (lub)  

w języku obcym, analizy i zastosowań zasad zarządzania organizacją; 

16) metoda sytuacyjna, gry decyzyjne, pomiary terenowe - wykorzystywane do realizacji 

efektów uczenia się w zakresie prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań 

praktycznych; 

17) dyskusje, konsultacje – wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

przekonywania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów w organizacjach; przekazywania  

i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych oraz uświadamiania ważności 

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych. 

 

2.3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

 

Na Wydziale na ocenianym kierunku studiów część zajęć (wskazana w planach studiów) 

odbywa się bez bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. W tym rodzaju 

zajęć mogą być wykorzystywane m. in. następujące metody (formy) oceniania i weryfikowania 

efektów uczenia się: projekt, badania terenowe, badania literaturowe, pakiety edukacyjne  

(w tym samokształcenie kierowane), przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych), 

wolontariat czy zadania realizowane na platformie edukacyjnej Eduportal. Weryfikację 

potwierdzania efektów uczenia się dotyczących zajęć bez bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów przeprowadza prowadzący przedmiot według zasad określonych  

w sylabusie. W przypadku zajęć realizowanych na platformie edukacyjnej Eduportal  

(e-learningowej) podstawę dokumentacji efektów uczenia się stanowią zadania studentów 

wykonane i umieszczone na platformie e-learningowej lub też opracowania pisemne, projekty 

wykonane na podstawie i z pomocą materiałów zamieszczonych na platformie. 

Jednocześnie w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią Uczelnia poczyniła szereg 

działań, aby dostosować proces kształcenia do trudnej sytuacji w kraju i całkowicie przeszła 
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wówczas na kształcenie zdalne realizowane w ramach projektu unijnego za pomocą platformy 

edukacyjnej Eduportaal oraz MS Teams. Od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 

Uczelnia, na podstawie wprowadzonych ministerialnych rozporządzeń, założyła stopniowy 

powrót do kształcenia stacjonarnego (w salach). Jednocześnie ze względu na wciąż panujący stan 

epidemii, oraz w związku z komunikatami ministerialnymi i możliwościami, jakie dają 

rozporządzenia ministerialne, Uczelnia podjęła decyzję o nauczaniu hybrydowym, tj. część zajęć 

jest realizowana zdalnie, a część stacjonarnie (w salach). Oczywiście dalsza realizacja tego 

założenia jest uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju, stąd też Uczelnia, bazując na 

doświadczeniach z ostatniego roku, jest gotowa na przeniesienie całości kształcenia do sieci, tj. 

na platformę edukacyjną Eduportal oraz MS Teams.  

Umożliwiają one prowadzenie zajęć zdalnych (tj. wykładów i ćwiczeń) zgodnie z planem 

zajęć przy pełnym i aktywnym udziale zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów. W tej 

formie mogą odbywać się także konsultacje on-line czy też egzaminy pisemne i ustne oraz 

egzaminy dyplomowe. Uczelnia, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, stworzyła 

studentom warunki do pełnego udziału w zajęciach, pomimo sytuacji kryzysowej. 

 

2.4. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych  

i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z  niepełnosprawnością, jak również 

możliwości realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia 

 

Studenci mają możliwość realizacji programu studiów według indywidualnej organizacji 

studiów - zgodnie z obowiązującym od 01.10.2019 r. Regulaminem studiów. Studenci mają także 

możliwość studiowania równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni. Możliwość 

studiowania według indywidualnej organizacji studiów mają studenci, którzy: 

1) studiują równolegle na dwóch i więcej kierunkach lub specjalnościach; 

2) są wybitnie uzdolnieni i wyróżniają się najwyższymi wynikami w nauce; 

3) są członkami sportowej kadry narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej; 

4) uczestniczą w pracach badawczych; 

5) mają trudności w realizacji dotychczasowego programu studiów po powrocie z urlopu; 

6) są osobami z niepełnosprawnością lub pełnią opiekę nad osobami  

z niepełnosprawnością; 

7) posiadają dzieci lub, w przypadku studentek, spodziewają się dziecka; 

8) znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

Decyzję w sprawach, o których mowa w powyższych pkt. 1, 2, 4 i 5, oraz dotyczących sytuacji 

szczególnych i nieprzewidzianych w Regulaminie, podejmuje rektor. Decyzję w sprawach,  

o których mowa w powyższych pkt. 3, 6, 7 i 8 podejmuje dziekan. Studentów studiujących 

według indywidualnej organizacji studiów wspiera prodziekan, którego zadaniem jest udzielanie 

pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z realizacją procesu dydaktycznego. 

 Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 573 z pozn. zm.) mają prawo do dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb 

wynikających z rodzaju niepełnosprawności, a w szczególności: 1) otrzymania w formie pisemnej 

materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia - w przypadku studentów niedosłyszących 

lub głuchych; 2) odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub  
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w budynku przystosowanym do osób z niepełnosprawnością bez konieczności przemieszczania 

się – w przypadku studentów z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących albo 

niewidomych; 3) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku 

studentów niedowidzących albo niewidomych; 4) wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie 

trwania zajęć – dotyczy studentów z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących albo 

niewidomych; 5) przyznania asystenta osoby z niepełnosprawnością w celu pomocy 

organizacyjnej w realizacji procesu kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności). W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnością 

mogą ubiegać się o dostosowanie zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich 

niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie 

komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej 

czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów  

w mniejszych partiach.  

 Ponadto w 2014 r. zarządzeniem rektora został powołany pełnomocnik rektora ds. osób 

z niepełnosprawnością. Do jego zadań należą: organizowanie pomocy kandydatom na studia 

będącym osobami z niepełnosprawnością podczas rekrutacji na studia; podejmowanie działań 

mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów  

z niepełnosprawnością; monitorowanie potrzeb i liczby studentów z niepełnosprawnością oraz 

udzielanie im porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów; prowadzenie 

bazy studentów z orzeczoną niepełnosprawnością; pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania 

problemów studentów z niepełnosprawnością; zapewnianie – w miarę możliwości – dostępu do 

odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością; informowanie o wewnętrznych oraz 

zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym finansowej; pomoc studentom  

z niepełnosprawnością w organizacji praktyk zawodowych; wsparcie pracowników 

administracyjnych i dydaktycznych, pracujących ze studentami z niepełnosprawnością; 

organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, seminariach poświęconych problematyce 

niepełnosprawności; aktywizacja studentów z niepełnosprawnością poprzez zachęcanie ich do 

udziału w życiu społeczności akademickiej; działanie na rzecz integracji studentów  

z niepełnosprawnością w środowisku Uczelni poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, 

również z potencjalnymi pracodawcami itd. 

 W 2014 r. zarządzeniem rektora został wprowadzony regulamin rozdysponowania 

środków z dotacji MEiN na zadania związane ze stworzeniem studentom z niepełnosprawnością 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Regulamin ten określa zasady 

rozdysponowania środków z dotacji, zakres przeznaczenia środków finansowych pochodzących  

z dotacji; zadania pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością, asystenta osoby  

z niepełnosprawnością i tłumacza języka migowego studenta z niepełnosprawnością, zasady 

wprowadzenia dodatkowych lektoratów z języka obcego dla studentów z niepełnosprawnością 

oraz dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnością.  

 W Uczelni powoływany jest w razie potrzeby asystent osoby z niepełnosprawnością, 

którego zadania to: pomoc osobom z niepełnosprawnością przy wypełnianiu dokumentów 

związanych z procesem kształcenia, sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych, pokonywaniu 

barier architektonicznych w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu 

się między budynkami Uczelni; dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby  

z niepełnosprawnością były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do 

ich potrzeb; informowanie studentów z niepełnosprawnością o ułatwieniach dla nich 
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wprowadzonych przez Uczelnię; pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia 

materiałów dydaktycznych; wspieranie studenta z niepełnosprawnością w załatwianiu wszelkich 

formalności związanych z procesem kształcenia, a także pomoc w korzystaniu z Biblioteki. 

 W 2015 r. w wyniku zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zarządzeniem rektora 

powołane zostało biuro ds. osób z niepełnosprawnością, którego zdania to m. in.: 

podejmowanie działań zmierzających do likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom  

z niepełnosprawnością udział w procesie kształcenia; zapewnienie pomocy technicznej lub usług 

specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów z niepełnosprawnością lub przewlekle 

chorych; prowadzenie akcji promocyjnych w celu pozyskania kandydatów na studia 

posiadających określony stopień niepełnosprawności; kształtowanie postaw środowiska 

akademickiego wobec osób z niepełnosprawnością; działanie na rzecz dostosowywania 

budynków i terenu Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu; koordynacja 

transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchu; organizowanie stanowisk komputerowych  

i innych rozwiązań technicznych dla studentów z niepełnosprawnością; gromadzenie  

i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów z niepełnosprawnością; udzielanie pomocy 

pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci  

z niepełnosprawnością. 

 W 2015 r. zarządzeniem rektora została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu 

specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością oraz wprowadzono regulamin 

wypożyczalni sprzętu specjalistycznego przez studentów z niepełnosprawnością na potrzeby 

związane z procesem kształcenia. Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość wypożyczenia 

dyktafonów: Sony ICD-PX333, 4GB pamięci z linkiem PC+ MCards slot, PlexTalk Pocket PTP1 – do 

MP3 i dyktafonów; lupy elektronicznej Compact Mini, powiększalnika stacjonarnego Readdesk  

i laptopów Lenovo.  

 Studenci z niepełnosprawnością zawsze mogą zgłosić swoje indywidualne potrzeby, gdyż 

Uczelnia jest otwarta na niesienie wparcia takim osobom. W Uczelni organizowane są też 

szkolenia dla studentów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności z zakresu podnoszenia 

świadomości i obecności osób z niepełnosprawnością na Uczelni. 

 

2.5. Harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia oraz studentów, zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz zajęć 

lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak 

również zajęć lub grup zajęć do wyboru 

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie są realizowane w trybie trzyletnim  

i trwają 6 semestrów. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Studia są prowadzone 

 w formie niestacjonarnej. Kształcenie w formie niestacjonarnej realizowane jest w trybie 

zjazdów (sobota, niedziela) przeciętnie dwa lub trzy razy w miesiącu. 

Kształcenie na kierunku zarządzanie obejmuje następujące moduły: 

1) A. Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego; 

2) B. Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego; 

3) C. Moduł przedmiotów do wyboru. 

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego stanowi bazę kształcenia kierunkowego, 

decydującą o ogólnym i zawodowym poziomie absolwentów, ich możliwościach intelektualnych, 
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operatywności wiedzy, umiejętności jej wykorzystania i rozszerzenia w zależności od potrzeb 

rozwoju zawodowego; sprawnym komunikowaniu się, w tym i międzykulturowym  

w integrującym się świecie; oraz motywującą do zrównoważonego rozwoju opartego na 

pogłębionej wiedzy dotyczącej siebie, innych i otaczającej rzeczywistości. 

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego jest ściśle związany z kierunkiem studiów, 

umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oraz 

analitycznego myślenia, w tym rozwiązywania problemów zawodowych oraz stosowania 

narzędzi i metod z zakresu zarządzania, a także interpretacji prawa w tym zakresie. 

Moduł przedmiotów do wyboru w zakresie specjalności ukierunkowany jest 

odpowiednio na przygotowanie absolwentów do wykonywania przewidywanego zawodu, 

pogłębienie wykształcenia kierunkowego, szczególnie w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych adekwatnych do wybranej przez studenta specjalności.  

Student ma prawo wyboru specjalności (realizowanych od 4. semestru), przedmiotów 

fakultatywnych, języka obcego oraz seminarium dyplomowego spośród wymienionych  

w ofercie edukacyjnej Uczelni oraz planach studiów. Kształcenie z zakresu przedmiotów 

specjalnościowych służy nabyciu specjalistycznej wiedzy, specyficznych umiejętności  

i szczególnych postaw, a zatem konkretnych kompetencji, wymaganych i potrzebnych w przyszłej 

pracy zawodowej, które zdefiniowano w sylwetce absolwenta. Program studiów umożliwia 

studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 30% liczby 

wszystkich punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadającym studiom 

pierwszego stopnia. 

 

2.6. Dobór form zajęć, proporcja liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, 

a także liczebność grup studenckich oraz organizacja procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć 

 

Na kierunku zarządzanie można wyróżnić następujące formy zajęć: wykłady („W”)1, 

ćwiczenia praktyczne realizowane w sali („CS”) i ćwiczenia praktyczne z możliwością realizacji 

poza salą - w miejscach służących nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych („CT”); a także zajęcia realizowane w formie egzaminów, zaliczeń, seminariów, 

konsultacji itp. („K”). Rodzajami zajęć są zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem („BK”) oraz zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela i studenta („N”), z których część jest realizowana w formie praktycznej za pomocą 

metod kształcenia wskazanych powyżej (m. in. projekt, badania terenowe, zadania na platformie 

edukacyjnej Eduportal (e-learningowej), badania literaturowe, pakiety edukacyjne, gry 

dydaktyczne (decyzyjne)). Ogółem zajęcia praktyczne służące nabywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, a zatem przygotowaniu studenta do 

wykonywania zadań związanych z jego przyszłym zawodem stanowią ponad 50% liczby punktów 

ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi studiów. 

Powyższy układ oraz proporcje liczby godzin przypisanych poszczególnym formom i rodzajom 

                                                           

 
1 Symbole literowe w nawiasach dotyczące form i rodzajów zajęć mają swoje odzwierciedlenie  
w planach studiów zawartych w cz. III, w załączniku nr 2 pkt. 1 do raportu samooceny („Wykaz 
materiałów uzupełniających” - w formie elektronicznej). 
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zajęć zostały wprowadzone w wyniku uwag Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w 2015 r.    

Podstawę organizacji procesu kształcenia na kierunku zarządzanie stanowią efekty 

uczenia się, do których dostosowane są pozostałe elementy programu studiów oraz zajęć.  

Rok akademicki trwa od pierwszego października do trzydziestego września, jednakże  

w uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą rozpoczynać się z dniem pierwszego 

września. Rektor określa i ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego,  

a w szczególności terminy: prowadzenia zajęć w ramach semestru, sesji egzaminacyjnych  

i przerw w nauce. Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań studentów, a wszelkie 

zmiany są na bieżąco aktualizowane i przesyłane do osób, których ta zmiana dotyczy.  

W planowaniu zajęć Uczelnia zwraca uwagę na to, aby w pierwszej kolejności były prowadzone 

wykłady, a następnie ćwiczenia. 

Wartości punktów ECTS odzwierciedlają ilość pracy koniecznej do zaliczenia 

pojedynczego przedmiotu, na zaliczenie którego składają się powyżej wyszczególnione formy  

i rodzaje zajęć (wraz z czasem na indywidualną pracę studenta).  

Studenci realizują zajęcia w grupach wykładowych, grupach dziekańskich, a także 

mniejszych grupach językowych i seminaryjnych. Średnia liczebność studentów w grupach 

dziekańskich wynosi 20 osób, natomiast grupy seminaryjne i językowe stanowią najczęściej 

połowę grupy dziekańskiej. 

Szczegółowe kwestie dotyczące m. in. praw i obowiązków studenta, organizacji studiów, 

urlopów, zaliczania roku studiów, skreślenia z listy studentów, pracy dyplomowej, egzaminu 

dyplomowego i ukończenia studiów określa Regulamin studiów. 

 

2.7. Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin 

realizacji oraz dobór instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczba miejsc praktyk 

 

W programie studiów uwzględniono 5-etapowe obowiązkowe praktyki zawodowe.  

Pierwsze dwa etapy praktyk uwzględniono w module kierunkowym, kolejne trzy w module 

specjalnościowym w planach studiów. Są one zatem istotnym elementem kształcenia 

umożliwiającym pełne przygotowanie absolwentów do ich przyszłej pracy zawodowej. 

Organizację praktyk reguluje w Uczelni Regulamin studenckich praktyk zawodowych oraz 

Regulamin ewaluacji praktyk, które określają między innymi zasady odbywania i zaliczania, 

przebieg, cele oraz metody i formy ewaluacji praktyk.  

Na kierunku zarządzanie praktyki trwają łącznie 6 miesięcy. Celem praktyk jest realizacja 

procesu kształcenia pod kątem praktycznego przygotowania studentów do przyszłego zawodu 

oraz zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych. Praktyki na kierunku zarządzanie są 

realizowane zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pozn.zm) i są realizowane na 2, 3, 4, 5 i 6 semestrze studiów  

w wymiarze 120 godzin w semestrach 2, 3, 4 i 6 oraz 240 godzin w semestrze 5. Studenci studiów 

niestacjonarnych realizują praktyki po zakończeniu semestru poprzedzającego semestr realizacji 

praktyk w trybie śródrocznym lub w trybie ciągłym i są zobowiązani do zakończenia praktyk do 

czasu zajęć zaliczeniowych z praktyk w danym semestrze.  

Pierwszym elementem przygotowania studentów do realizacji praktyk jest przekazanie 

im informacji dotyczących m. in. regulaminu praktyk, zasad ich realizacji oraz obowiązkowych 
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działań studentów wraz z terminami ich realizacji. Studenci są również informowani  

o potencjalnych miejscach realizacji praktyk.  

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach związanych z szeroko pojętym obszarem 

zarządzania. Pierwsze dwa etapy praktyk (kierunkowe) mają na celu zapoznanie studentów  

z warsztatem i narzędziami pracy w różnych obszarach zarządzania. W związku z tym studenci 

realizują je w podmiotach o różnorodnym obszarze działania z naciskiem na poznanie procedur  

i narzędzi pracy stosowanych w różnych aspektach działań związanych z zarządzaniem i jakością. 

Kolejne trzy etapy są praktykami specjalnościowymi. W związku z różnicami w praktycznych 

działaniach właściwych dla realizowanych specjalności, są to różne podmioty. Należą do nich m. 

in. Quality & Eco Service Kostrzyn, Sun Garden Polska Sp. z o.o., Geko Tech Robert Tyczyński, 

Printxl Sp. z o.o., Malta Trading Sp. z o.o., LINA MEDICAL Sp. z o.o., NETTO Sp. z o.o. Kostrzyn, 

Rossmann SDP Sp. z o.o. Środa Wielkopolska, Westwing Sp. z o.o., Bolsius Polska Sp.  

z o. o., Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., Securitas Polska Sp. z o.o., CARTINE Sp. z o.o., TIGER 

Warsaw Sp. z o.o., LTP-LOGISTYKA Sp. z o.o. 

W trakcie praktyki studenci zapoznają się z pracą i funkcjonowaniem podmiotu  

w sposób teoretyczny i praktyczny, tj. podejmując konkretne działania i wykonując czynności  

w ramach wskazanych zadań i adekwatnie do kompetencji. Charakter podmiotów przyjmujących 

studentów do odbycia praktyk zawodowych gwarantuje studentom uzyskanie dużej wiedzy  

i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Tym samym sprzyja to ich 

konkurencyjności na rynku pracy. Praktyka zawodowa umożliwia studentom skuteczne  

i praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy w podmiotach rządowych, 

samorządowych i innych podmiotach gospodarczych. 

Uczelnia posiada podpisane porozumienia dotyczące praktyk z podmiotami o profilu 

adekwatnym do prowadzonego kierunku i realizowanych specjalności studiów. Porozumienia te 

regulują zasady współpracy pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą studentów na praktykę 

zawodową oraz określają obowiązki każdej ze stron w tej kwestii. Poza tym w Uczelni 

opracowano dla każdego kierunku studiów i specjalności sylabusy, które określają m. in. 

szczegółowe cele, treści praktyk zawodowych oraz efekty uczenia się przewidziane do osiągnięcia 

w procesie praktyk zawodowych.  

Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie miejsc realizacji praktyk zabiegają o poszerzenie 

grupy podmiotów, w których realizowane są praktyki przez studentów. Podstawowymi 

kryteriami doboru miejsc realizacji praktyk są adekwatność realizowanych przez nich zadań do 

kierunku i specjalności, na których są przewidziane, a tym samym do założonych efektów uczenia 

się oraz infrastruktura i wyposażenie posiadane przez te podmioty. W wyborze miejsc realizacji 

praktyk dla studentów niestacjonarnych brana jest też pod uwagę możliwość pogodzenia praktyk 

z aktywnością zawodową. 

Celem studenckich praktyk zawodowych jest: 

− przygotowanie do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, 

właściwych dla absolwenta kierunku (specjalności); 

− nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych w przyszłych, potencjalnych 

miejscach pracy absolwentów; 

− poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami i systemami pracy; 

− zdobywanie nowych doświadczeń zarówno w samodzielnym, jak i zespołowym wykonywaniu 

obowiązków zawodowych; 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 28 

 

− poznawanie środowiska zawodowego, osób znaczących oraz autorytetów w dziedzinie swojej 

przyszłej aktywności zawodowej; 

− weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów; 

− kształtowanie szeregu istotnych cech i właściwości pożądanych przez pracodawców, między 

innymi: kreatywności zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych (konfliktowych, 

stresowych) i podnoszenia kultury zawodowej; 

− rozpoznawanie własnych kompetencji, a przez to możliwości na rynku pracy.  

Program praktyk został zawarty w sylabusach odrębnie dla kierunku i dla każdej ze 

specjalności. Obejmują one treści, takie jak: charakterystyka przedmiotu, efekty uczenia się, 

treści programowe, nakład pracy studenta, metody i narzędzia dydaktyczne, forma zaliczenia 

oraz literatura i prowadzący (opiekun praktyk). Ponadto zawierają one informacje o celach 

praktyk. Student jest zobowiązany do prowadzenia etapowej karty praktyk, a opiekun wystawia 

studentowi, po zakończeniu praktyki, opinię o zakresie i poziomie osiągniętych efektów w trakcie 

praktyki.    

W kwestii organizacji praktyk studenci na ok. 6 tygodni przed końcem semestru 

poprzedzającego semestr, na którym są oni zobowiązani zrealizować dany etap praktyk, 

wnioskują o wystawienie skierowań na praktyki, określając swoją wolę co do formy realizacji 

praktyk – czy zamierzają realizować praktyki w miejscu wskazanym przez uczelnię, czy będą 

proponowali miejsce realizacji wybrane przez siebie. Z uwagi na specyfikę Uczelni część 

studentów wybiera możliwość wskazania przez siebie proponowanego miejsca realizacji praktyk. 

Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny, każdy wniosek jest weryfikowany i po 

ocenieniu przez specjalistę adekwatności proponowanego miejsca do kierunku lub specjalności, 

wystawiane jest skierowanie na praktykę do wskazanego podmiotu. Posiadanie wiedzy na temat 

zapotrzebowania na miejsca odbywania praktyk znacznie ułatwia współpracę z podmiotami 

współorganizującymi praktyki dla studentów Uczelni, pozwalając lepiej wykorzystywać 

możliwości organizacyjno-techniczne partnerów w zakresie organizacji praktyk. Sytuacja ta 

sprzyja budowaniu zaufania pomiędzy Uczelnią a otoczeniem, co przekłada się na odpowiednią 

liczbę miejsc realizacji praktyk sprofilowanych pod kątem kierunków i specjalności realizowanych 

przez studentów. 

Weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się adekwatnych do danego etapu praktyk oraz 

zrealizowania treści kształcenia dokonuje się na podstawie dokumentacji dostarczanej przez 

studentów po zakończeniu praktyk. Dokumentację studenci otrzymują jako zindywidualizowaną 

dla poszczególnych kierunków i specjalności przed rozpoczęciem praktyk. Aby dokumentacja 

była właściwie prowadzona i aby cały proces realizacji praktyk sprawnie przebiegał, studenci 

otrzymują na ten temat informacje podczas zajęć dydaktycznych ujętych w planie studiów, m. in. 

w zakresie konieczności realizowania treści kształcenia w czasie praktyk w korelacji z efektami 

uczenia się czy też w jaki sposób wypełniać dokumentację potwierdzającą zrealizowanie praktyk. 

Aby uniknąć pomyłek wynikających z pewnej trudności w zrozumieniu istoty pojęcia „efekt 

uczenia się”, student otrzymuje Etapową kartę zawierającą proponowane efekty uczenia się do 

osiągnięcia. Również w czasie spotkań hospitacyjnych przedstawiciele podmiotów, w których są 

realizowane praktyki, otrzymują wsparcie w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji praktyk. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

3.1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria 

kwalifikacji kandydatów  

 

Wymogi stawiane kandydatom na studia, w tym warunki, tryb, terminy rozpoczęcia  

i zakończenia rekrutacji oraz formy studiów w Uczelni każdorazowo określa uchwała Senatu 

Uczelni. Uczelnia, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 

478 z pozn. zm.), uwzględnia wyniki matur i stwarza możliwość przeprowadzenia rekrutacji 

uzupełniającej dla abiturientów odwołujących się od ich wyników. Szczegółowe warunki 

rekrutacji określają odrębne zarządzenia rektora. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może 

ubiegać się każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty wskazane w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pozn. zm.) oraz spełnia 

wymagania określone w Statucie Uczelni i Regulaminie studiów. O przyjęciu na studia decyduje 

spełnienie wszystkich kryteriów określonych w ww. regulacjach. Przyjęcie na studia, zgodnie  

z ww. ustawą, następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia 

następuje w drodze decyzji administracyjnej dziekana, od której przysługuje odwołanie do 

rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Po rozpatrzeniu odwołania w tym trybie, 

decyzja rektora jest ostateczna. Przyjętym w poczet studentów Uczelni zostaje każdy, kto został 

wpisany na listę przyjętych na studia oraz złożył ślubowanie, którego treść określa Statut Uczelni. 

 

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

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

  

W Uczelni funkcjonuje system określający zasady, warunki i tryb uznawania efektów 

uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni 

zagranicznej. Pierwszym elementem systemu jest spełnienie wymogów rekrutacji na studia, 

które omówiono powyżej. 

W przypadku studentów z innej uczelni (w tym zagranicznej) ubiegających się  

o przeniesienie do Wydziału, weryfikacji podlegają zdobyte wcześniej punkty ECTS, które mogą 

być uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w programie studiów, w przypadku 

zbieżności efektów uczenia się w obydwu jednostkach. Podobna zasada stosowana jest wobec 

studentów zagranicznych, a w tym uczestniczących w programie wymiany międzynarodowej 

Erasmus Plus. Decyzję o przyjęciu w przypadku przeniesienia z innej uczelni podejmuje dziekan  

w drodze decyzji, z zaznaczeniem, że student powinien wypełnić wszystkie obowiązki wynikające  

z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 

 

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

w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021  

r. poz. 478 z pozn. zm.) Uczelnia posiada uprawnienia do potwierdzania efektów uczenia się na 

kierunku zarządzanie, gdyż uzyskał on pozytywną ocenę jakości kształcenia. Uchwała Senatu 
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szczegółowo określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych  

w procesie uczenia się poza systemem studiów, zgodnie z wymogami ustawowymi, aczkolwiek 

nie była ani razu praktykowana ze względu na brak zainteresowania kandydatów na studia tą 

formą uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiowania.  

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty uczenia się 

określone w programie studiów. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć 

kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych do zajęć objętych 

programem studiów. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie, która wskazana jest  

w art. 71 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pozn. 

zm.). Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się odrębnie dla każdego 

przedmiotu/modułu zajęć wraz z pełną dokumentacją poświadczającą uzyskanie efektów uczenia 

się poza systemem studiów. Dokumentacja powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia 

się z efektami uczenia się i zakresem tematycznym przedmiotu/modułu, o zaliczenie którego 

ubiega się kandydat. Weryfikacji efektów uczenia się dokonują w uczelni: Wydziałowa Komisja 

ds. weryfikacji efektów uczenia się, powoływana każdorazowo przez rektora na wniosek 

dziekana oraz Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. uznawania efektów uczenia się powołana 

przez Rektora. 

 

3.4 Zasady, warunki i tryb dyplomowania. 

 

Proces dyplomowania zawiera w sobie zespół działań dydaktycznych oraz czynności 

organizacyjnych mających na celu przygotowanie pracy dyplomowej przez studenta oraz 

przeprowadzenie jej obrony podczas egzaminu dyplomowego kończącego studia. Podstawę 

prawną procesu dyplomowania stanowią przepisy zawarte w Regulaminie studiów oraz Zasadach 

dyplomowania, w których zawarty jest (oprócz szczegółowego opisu procesu dyplomowania) m. 

in. szczegółowy terminarz procesu dyplomowania oraz wzory: edycji pracy dyplomowej, opinii  

i recenzji pracy dyplomowej, protokołu egzaminu dyplomowego i oświadczenia autora 

 o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej. Aby studenci byli właściwie przygotowani do 

tego procesu, prodziekan oraz kierownik dziekanatu organizują dla nich spotkania dotyczące m. 

in. zasad składania prac dyplomowych, przebiegu egzaminu dyplomowego, ważnych terminów 

itp. Dzięki temu studenci mogą podczas takich spotkań zgłaszać kwestie dla nich wątpliwe i mogą 

uzyskać szybką odpowiedź na nurtujące ich pytania. 

Cykl kształcenia kończy się napisaniem pracy dyplomowej, która jest najważniejszym 

samodzielnym opracowaniem studenta. Praca dyplomowa prezentuje ogólną wiedzę  

i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem oraz 

umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

Student rozpoczyna proces dyplomowania poprzez realizację przedmiotu metodologia 

procesów badawczych (3. semestr studiów). Pracę dyplomową przygotowuje student pod 

kierunkiem promotora w ramach realizacji przedmiotów: proseminarium dyplomowe (4. semestr 

studiów) oraz seminarium dyplomowe (5. i 6. semestr studiów). Na proseminarium 

dyplomowym student ugruntowuje wiedzę z zakresu podstaw metodologii badań naukowych 

oraz warsztatu badawczego. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zaakceptowanie 

przez prowadzącego przedmiot wstępnie sformułowanego tematu pracy i jej konstrukcji 

metodologicznej oraz podstawowej literatury. Celem seminarium dyplomowego jest 

przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obrony. Przygotowanie pracy przebiega według 
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następujących etapów: 5. semestr studiów - opracowanie zagadnień metodologicznych pracy 

oraz jej części teoretycznej; 6. semestr studiów – przeprowadzenie badań własnych, opis ich 

wyników, przygotowanie pozostałych części pracy i złożenie całości promotorowi. Student wraz  

z promotorem ustalają wspólnie propozycję tematu pracy dyplomowej, kierując się 

zainteresowaniami naukowymi studenta oraz promotora. Temat pracy dyplomowej musi jednak 

mieścić się w dyscyplinie odpowiadającej kierunkowi studiów. Ostateczne sformułowanie tematu 

pracy dyplomowej zatwierdza Komisja ds. jakości kształcenia.  

Za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy 

odpowiada dyplomant oraz promotor. Dyplomant odpowiada za sposób i uczciwość cytowania 

oraz przestrzegania praw autorskich. Każda praca dyplomowa przed egzaminem dyplomowym 

jest sprawdzana z wykorzystaniem programu antyplagiatowego. Zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pozn. zm.) Uczelnia 

wprowadziła zarządzeniem rektora procedurę dotyczącą zasad dokonywania kontroli 

antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).  

Student zobowiązany jest wykonać pracę dyplomową w 2 egzemplarzach w postaci 

drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płycie. Egzemplarze pracy dyplomowej w postaci 

drukowanej składane są w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów. Warunkiem 

przyjęcia pracy dyplomowej od studenta jest zdanie wszystkich egzaminów i zaliczenie 

wszystkich przedmiotów oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych w planie 

studiów. 

Oceny pracy dokonują niezależnie promotor oraz recenzent. Praca dyplomowa 

pozytywnie oceniona przez promotora oraz recenzenta podlega obronie w trakcie egzaminu 

dyplomowego. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy 

od daty przyjęcia pracy dyplomowej przez dziekanat. Warunkiem dopuszczenia studenta do 

egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, 

pozytywny wynik sprawdzenia pracy dyplomowej za pomocą programu antyplagiatowego JSA 

oraz otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej. Egzamin 

dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana składającą się  

z przewodniczącego oraz dwóch członków, z których przynajmniej jeden jest promotorem lub 

recenzentem pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy ma formę ustną i składa się z obrony pracy 

dyplomowej oraz egzaminu końcowego. Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem 

pozytywnym jest warunkiem ukończenia studiów. Absolwent otrzymuje w ciągu 30 dni od dnia 

złożenia egzaminu dyplomowego dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający 

uzyskanie tytułu zawodowego, i suplement do dyplomu. Praca obroniona z wynikiem 

pozytywnym po egzaminie zostaje wprowadzona do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac 

Dyplomowych zgodnie z wymogami ustawowymi. 

 

3.5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działań 

podejmowanych na podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy 

wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów 

 

Uczelnia systematycznie prowadzi działania na rzecz monitoringu i oceny progresji 

studentów we wszystkich obszarach jej działalności. Corocznie prowadzone są oceny dotyczące 

statystyki liczby osób przyjętych na studia, na podstawie których podejmowane są odgórne 

decyzje dotyczące m. in. intensyfikacji działań promocyjnych, rozszerzenia oferty dydaktycznej  
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w zakresie specjalności, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Uczelni, uruchomienia 

nowych kierunków studiów, uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego (np. poprzez modernizację 

infrastruktury czy też systemu bibliotecznego, zwiększenie możliwości rozwoju dla studentów) 

czy też przeciwdziałania skreśleniom z listy studentów. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii 

wprowadzono zarządzeniem rektora udoskonaloną procedurę przeciwdziałania skreślaniu 

studentów. Ma ona na celu zapewnienie właściwego nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad 

studentami zarówno I roku, jak i starszych roczników, a także poprawianie jakości procesu 

kształcenia. Prodziekan ds. społecznych Wydziału analizuje grupy dziekańskie poprzez wskazanie 

studentów, którzy nie podjęli studiów, a następnie ustala przyczyny, z jakich student nie podjął 

studiów, poprzez kontakt telefoniczny, po czym opracowuje dane uzyskane od studentów  

i przekazuje je za pośrednictwem dziekana właściwemu prorektorowi. Jednocześnie stara się 

pomóc studentom, którzy podjęli taką decyzję z powodów losowych, osobistych, finansowych, 

zdrowotnych itd., poprzez zaproponowanie optymalnego rozwiązania. Jednocześnie osoba 

odpowiedzialna za sprawy studenckie w Wydziale bada frekwencję studentów I roku na zajęciach 

do czwartego zjazdu. Prodziekan przekazuje nauczycielom akademickim drogą elektroniczną 

przed pierwszym zjazdem, listy studentów I roku z podziałem na grupy dziekańskie, prosząc o ich 

prowadzenie i sprawdzanie obecności na zajęciach oraz złożenie ich po czwartym zjeździe. Po 

przeanalizowaniu list obecności studentów na zajęciach ustala przyczyny nieobecności studenta 

poprzez kontakt telefoniczny ze studentem oraz to, czy student deklaruje dalszą chęć 

studiowania na Uczelni. Prodziekan ds. społecznych udziela pomocy studentowi, jeżeli deklaruje 

on chęć powrotu na studia, w celu kontynuowania kształcenia. Jeżeli student deklaruje, że nie 

powróci na studia, instruuje studenta o sposobie rezygnacji. Celem takiego działania jest 

podnoszenie poziomu jakości kształcenia poprzez wsparcie studentów, zainteresowanie się ich 

sytuacją oraz przeciwdziałanie skreślaniu studentów. Kolejnym etapem przeciwdziałania 

skreślaniu studentów jest badanie frekwencji na zajęciach w okresie do ósmego zjazdu. Osoba 

odpowiedzialna za sprawy studenckie w Wydziale opracowuje dane na podobnych zasadach, 

biorąc pod uwagę m. in. czas, od kiedy student nie uczęszcza na zajęcia, daty odbioru: 

legitymacji, karty okresowych osiągnięć studenta (poza czasem pandemii), a także poprzednie 

deklaracje o powrocie na studia. Każdorazowo po analizie powyższych danych przesyła je za 

pośrednictwem dziekana do właściwego prorektora. W przypadku, kiedy nie uda się zapobiec 

skreśleniu z listy studentów danego studenta, decyzję administracyjną o skreśleniu podejmuje 

dziekan. Od decyzji przysługuje studentowi  prawo odwołania do rektora Uczelni bądź po 

zakończeniu procedury odwoławczej, prawo wniesienia skargi do właściwego sądu 

administracyjnego. Analiza dotychczas wydanych przez dziekana decyzji o skreśleniu z listy 

studentów pozwala wskazać następujące przyczyny: z powodu niepodjęcia studiów, na 

podstawie złożonego wniosku o skreślenie, na skutek nieuzyskania zaliczenia roku studiów  

w określonym terminie oraz za niezłożenie w terminie pracy dyplomowej w dziekanacie. 

Podsumowując ocenę przyczyn skreślenia studentów, spowodowane są one głównie 

nieosiąganiem należytych postępów w nauce oraz czynnikami społeczno-ekonomicznymi (np. 

zmianą miejsca zamieszkania spowodowaną szukaniem zatrudnienia, trudnymi sytuacjami 

losowymi). Dodatkowo w celu monitorowania progresji studentów w nauce pracownicy 

dziekanatu analizują liczbę kart okresowych osiągnięć studenta (w czasie pandemii: liczbę 

wpisanych ocen w USOS) pod kątem spełnienia wymogów dydaktycznych. Warunkiem uzyskania 

wpisu na następny rok studiów jest uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z programu 

studiów. Zaliczenia roku dokonuje dziekan po uzyskaniu przez studenta pozytywnych ocen ze 
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wszystkich przedmiotów i praktyk ujętych w programie studiów. Student, który nie spełnił 

wszystkich wymogów może wnioskować do dziekana o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu:  

a) z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym (warunkowe wpisanie na kolejny 

rok); b) bez kontynuowania studiów na roku wyższym (powtarzanie roku studiów). Student, 

który został warunkowo wpisany na kolejny rok studiów, obowiązany jest do zaliczenia 

powtarzanych przedmiotów najpóźniej w terminach egzaminów i zaliczeń określonych  

w szczegółowej organizacji danego roku akademickiego. Ponadto ocena progresji studentów ma 

miejsce na podstawie sprawozdania z  efektywności kształcenia dotyczącego ocen wystawianych 

studentom z poszczególnych przedmiotów w terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji 

egzaminacyjnych. Jest ono przedmiotem analizy dziekana, który po zakończonym semestrze 

przeprowadza rozmowy z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność kształcenia w celu 

wskazania im istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie. Osiągnięcie wysokiej 

efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest jednym z czynników branych pod uwagę 

podczas wskazywania nauczycieli do wyróżnień za działalność dydaktyczną. 

 

3.6 Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się. 

 

Funkcjonujące w Uczelni zasady sprawdzania i oceniania osiągnięcia przez studentów 

zamierzonych efektów uczenia się odnoszą się do każdego z etapów kształcenia. Występują one 

w postaci procedury dotyczącej systemu weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się. 

Podlegają jej wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz wszyscy studenci Uczelni. 

Przedmiotem procedury weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 

studentów jest przedstawienie obiektywnego, materialnego dowodu potwierdzającego, że 

założone i umieszczone w sylabusach efekty uczenia się zostały osiągnięte. Prowadzenie 

weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się ma odzwierciedlenie w osiągniętych 

wynikach (ocenach) studentów, a te w średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w danym roku 

akademickim, jak również w całym okresie studiowania przez studenta.  

Uwzględnienie w sylabusach sposobów weryfikacji efektów uczenia się umożliwia 

dokonanie oceny stopnia ich osiągnięcia. Są one formułowane z wyszczególnieniem warunków 

zaliczenia z uwzględnieniem np. konieczności złożenia/napisania odpowiednich prac czy 

kryteriów ocen wykonywanych ćwiczeń, projektów czy testów sprawdzających. Jednocześnie 

wiążą się również z archiwizacją prac studentów, do której zobligowany jest każdy nauczyciel 

prowadzący zajęcia dydaktyczne. Ogólną formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest 

egzamin lub zaliczenie z oceną.  

Aby zaliczyć przedmiot kończący się egzaminem student powinien zaliczyć ćwiczenia  

z tego przedmiotu oraz uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego lub ustnego. Aby 

z kolei zaliczyć przedmiot kończący się zaliczeniem z oceną student powinien zaliczyć ćwiczenia. 

Szczegółowe wytyczne co do zaliczania poszczególnych przedmiotów zawarte są w sylabusie.  

Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 

studentów dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków dopuszczenia do 

egzaminu lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego. 

W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych stosuje się m. in. 

następujące metody weryfikacji efektów uczenia się:  
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− metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, egzaminy/zaliczenie 

ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej, wypracowania pisemnego 

itp.; 

− metody weryfikacji umiejętności: projekt, prezentacja ustna, przygotowanie prezentacji 

multimedialnej, rozwiązywanie zadań, praca w terenie, dyskusje i debaty, rzadziej egzamin 

pisemny lub ustny; 

− metody weryfikacji kompetencji społecznych: dyskusje i debaty, prezentowane postawy. 

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można zaliczyć:  

− w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: aktywność, rozliczenie się 

studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela  

i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego przedmiot itp.; 

− w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie pozytywnej oceny  

z egzaminu, uzyskanie pozytywnej oceny z części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, 

rozliczenie się studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego 

udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy śródsemestralnej itp. 

Z kolei w odniesieniu do realizowanych praktyk osiągnięcie założonych efektów uczenia 

się następuje poprzez ocenę każdego z nich, a jest weryfikowane przez zakładowego  

i uczelnianego opiekuna praktyk. Taką zasadę wprowadzono w wyniku zaleceń Zespołu 

Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącym roku, zarządzeniem rektora wraz  

z uaktualnionym Regulaminem studenckich praktyk zawodowych. Weryfikacja efektów 

uzyskanych w wyniku odbycia praktyk zawodowych odbywa się także poprzez regularnie 

przeprowadzane ewaluacje praktyk, których szczegółowe zasady i cele są określone  

w Regulaminie ewaluacji praktyk funkcjonującym w Uczelni.  

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym  

w postaci obrony pracy i egzaminu końcowego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji (efektów 

uczenia się poświadczonych dyplomem) jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających  

z programu studiów, otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej 

oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Szczegółowe zasady dotyczące 

procesu dyplomowania określają Regulamin studiów oraz Zasady dyplomowania. Oceny pracy 

dyplomowej dokonują promotor i powołany przez dziekana recenzent. Egzamin dyplomowy ma 

formę ustną i składa się z obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego. 

Z kolei w odniesieniu do nauczycieli – każdy z nich składa sprawozdanie z realizacji zajęć, 

w którym m. in. formułuje wnioski na temat osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez 

studentów wraz z propozycjami działań doskonalących w tym zakresie. Dodatkowo nauczyciel 

jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na podstawie ocen wystawianych 

studentom z poszczególnych przedmiotów w terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji 

egzaminacyjnych.  

 

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

umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na 

zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania). 

 

Metody kształcenia wykorzystywane na kierunku zarządzanie są ściśle powiązane  

z realizowanymi efektami uczenia się, pozwalając tym samym na zdobycie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych, właściwych m. in. dla specjalności zawodowych związanych  
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z problematyką  zarządzania i jakości. Do głównych metod wykorzystywanych w trakcie zajęć 

realizowanych w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem należą: 

1)  metody podające – np. słowne (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: wykłady 

informacyjne, problemowe czy konwersatoryjne); 

2)  metody poszukujące – np. metoda problemowa i sytuacyjna, „burza mózgów”, praca 

indywidualna i w grupach, analiza różnych źródeł wiedzy (takich jak: film, fotografie, materiały 

archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet), metoda 

projektu, studium przypadku (case study), metoda obserwacji, pomiaru w terenie, dyskusja, 

metoda komunikacyjna, referat, konsultacje (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: 

ćwiczenia realizowane w sali czy w terenie); 

3)  metody eksponujące - np. prezentacja multimedialna, pokaz, symulacyjna - gier 

symulacyjnych i decyzyjnych (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: ćwiczenia 

realizowane w sali czy w terenie, ale również podczas wykładów). 

Natomiast do zasadniczych metod wykorzystywanych podczas realizacji zajęć bez 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów należą: 

1) projekt – działanie, w którym student samodzielnie tworzy opracowanie bądź model 

systemu lub infrastruktury, będącej przedmiotem zadania; 

2) badania terenowe – działanie, w trakcie którego student dokonuje analizy oraz badań 

faktów i zjawisk społecznych w ich środowisku naturalnym; 

3) zadania realizowane na platformie edukacyjnej (e-learningowej) – nauczanie na odległość 

z użyciem komputera i Internetu; 

4) badania literaturowe (w tym: kwerenda) – zebranie i opracowanie materiału do badań; 

5) pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie kierowane) – zbiór materiałów dydaktycznych 

oraz zadań, za pomocą których student rozwiązuje zadania postawione przez nauczyciela; 

6) przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych) – zadanie polegające na zapoznaniu 

się z uwarunkowaniami obszaru, w którym będzie toczyć się gra dydaktyczna (decyzyjna) oraz 

zadaniami poszczególnych podmiotów gry; 

7) wolontariat – podjęcie działań w charakterze wolontariusza, w obszarze zgodnym  

z przedmiotem zajęć. 

 Przykłady: 

1) metoda obserwacyjna – wykorzystywana do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

analizy zjawisk społecznych, ocena skutków występujących zagrożeń; 

2) metoda komunikacyjna, dyskusje, debaty - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia 

się w zakresie języków obcych, posługiwania się językiem specjalistycznym czy zawodowym; 

dotyczących zagadnień szczególnie w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego  

i społecznego; 

3) praca grupowa, analiza źródeł, studium przypadku, konsultacje - wykorzystywane do 

kształcenia w zakresie realizowania efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych  

w kontekście zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji; 

4) pokaz, symulacja - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

teoretycznych i praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedlekarskiej, 

identyfikacji i oceny skutków omawianych zjawisk społecznych; 

5) prezentacja multimedialna, referat - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się 

w zakresie przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i (lub)  

w języku obcym, analizy i zastosowań zasad zarządzania organizacją; 
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6) metoda sytuacyjna, gry decyzyjne, pomiary terenowe - wykorzystywane do realizacji 

efektów uczenia się w zakresie prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań 

praktycznych; 

7) dyskusje, konsultacje – wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

przekonywania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów w organizacjach; przekazywania  

i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych oraz uświadamiania ważności 

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych. 

 

3.8. Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych. 

 

Prace etapowe, zaliczeniowe i egzaminacyjne stanowią materialny dowód weryfikacji 

osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studenta. W systemie oceny prac 

zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych stosuje się następujące metody weryfikacji 

efektów uczenia się: kolokwia, egzaminy, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, testy pisemne, 

przygotowanie prezentacji multimedialnej, wypracowania pisemnego, projekty indywidualne  

i zespołowe, prezentacje multimedialne, referaty, wypracowania, zadania praktyczne i inne. 

Prace studentów mogą mieć dwie formy: ustną lub pisemną. Tematyka prac związana jest  

z podstawowymi, kierunkowymi i specjalnościowymi efektami uczenia się, mającymi 

odzwierciedlenie w szczegółowych efektach uczenia się zawartych w sylabusach do 

poszczególnych przedmiotów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące prac etapowych i egzaminacyjnych zawarte są  

w sylabusach poszczególnych przedmiotów, w których nauczyciele określają dokładnie ich 

rodzaje, formy, sposoby oceniania i warunki zaliczenia. Podstawę metodyki prac etapowych oraz 

zaliczeniowych stanowią wytyczne związane z określeniem w sylabusie do każdego przedmiotu 

szczegółowych warunków i sposobów weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się 

przez studenta, a w tym również weryfikowania efektów dotyczących wymaganych prac 

etapowych i egzaminacyjnych. Prace oceniane są według kryteriów określonych w sylabusach 

bądź dołączanych wraz ze składanymi pracami. Oceny uzyskiwane z prac etapowych  

i egzaminacyjnych podaje studentom każdorazowo prowadzący przedmiot 

 

3.9. Rodzaje, tematyka i metodyka prac dyplomowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności 

praktycznych. 

 

Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne przede wszystkim  

z kierunkiem studiów. Treść pracy dyplomowej powinna dowodzić umiejętności 

wszechstronnego wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotów zawartych w planie studiów,  

a szczególnie z zakresu kształcenia kierunkowego. Tematyka i treść prac dyplomowych powinny 

także uwzględniać indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania naukowo-badawcze 

promotora i studenta. Ponadto wskazane jest, aby ich ujęcie odzwierciedlało również walor 

pragmatyczny związany z nabyciem przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych przydatnych w pracy zawodowej. Praca dyplomowa może mieć charakter pracy 

teoretycznej lub empirycznej. 

Teoretyczny charakter pracy licencjackiej związany jest z uporządkowaniem  

i usystematyzowaniem wiedzy zdobytej na podstawie studiowania materiałów źródłowych 
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 w dostępnych opracowaniach naukowych. Wskazuje on na dążenie do wykazywania postawy 

badawczej opartej na formułowaniu ustaleń wzbogacających istniejące teorie badawcze  

w zakresie wybranego przedmiotu badań. Z kolei empiryczny charakter pracy licencjackiej 

związany jest z dążeniem do nabycia umiejętności przeprowadzenia i opracowania wyników 

własnych badań. Wskazuje on na dążenie do wykazywania postawy badawczej opartej na 

prostych analizach, wnioskach i prognozach wynikających z własnych badań i mogących służyć 

jako źródło wiedzy dla innych badaczy w zakresie wybranego przedmiotu badań. 

 

3.10. Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów 

 

Podstawą dokumentowania efektów uczenia się jest procedura weryfikacji osiągania 

zamierzonych efektów uczenia się przez studentów, której wytyczne przekładają się na sposoby 

materialnego dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się. Prowadzone jest ono po 

zakończeniu każdego semestru. Każdy prowadzący zajęcia jest zobligowany do wypełniania 

protokołów końcowych zaliczenia przedmiotu, które świadczą o uzyskaniu przez studentów 

poszczególnych ocen końcowych z przedmiotów przewidzianych w programie studiów  

i osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się. 

Ponadto każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne składa w Wydziale pisemne prace 

studentów: prace zaliczeniowe, egzaminacyjne, prace cząstkowe, kolokwia śródsemestralne itd. 

Prace studentów składane są w formie wydrukowanej lub elektronicznej. Od ubiegłego roku 

akademickiego nauczyciele akademiccy są zachęcani do składania prac w wersji elektronicznej, 

co w zamierzeniach ma przełożyć się na poprawę jakości archiwizowania prac. System ten 

sprawdza się zwłaszcza w czasie pandemii, podczas którego Uczelnia przeszła na kształcenie 

zdalne.Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne składają również na zakończenie każdego 

semestru listy zagadnień (w odniesieniu do zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w formie 

ustnej), a także listy obecności i aktywności. Z kolei studenci realizujący praktyki zawodowe 

składają dokumentację potwierdzającą osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się i odbycie 

praktyki w określonej liczbie godzin w danym semestrze w postaci Etapowej karty przebiegu 

praktyk zawodowych wprowadzonej zarządzeniem rektora, zamiast prowadzonych wcześniej 

dzienniczków praktyk. Dokonanie takiej zmiany miało na celu poprawę jakości kształcenia oraz 

usprawnienie procesu dokumentowania i zaliczania praktyk. Kolejnym istotnym elementem 

dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów jest archiwizowanie prac 

dyplomowych składanych przez studentów na zakończenie 6. semestru studiów. 

Dodatkowo, każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia sprawozdania  

z realizacji zajęć obejmującego informację dotyczącą liczby zaplanowanych i przeprowadzonych 

zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz uwagi i wnioski dotyczące jakości kształcenia  

w Uczelni, w tym programu studiów, a także efektów uczenia się i ich weryfikacji oraz grup 

studenckich. Ma to wpływ na doskonalenie procesu jakości kształcenia w Uczelni.  

Przedmiotem analizy w kontekście dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych 

przez studentów są również sprawozdania z efektywności kształcenia. Dziekan Wydziału składa 

zbiorcze sprawozdanie z efektywności kształcenia wraz z wynikami sesji egzaminacyjnej  

w odniesieniu do całego Wydziału. 
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3.11. Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku 

pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne, jak 

również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia przez absolwentów ocenianego 

kierunku. 

 

Uczelnia w trosce o jak najlepsze dopasowanie programów studiów do wymagań rynku 

pracy, co roku prowadzi badanie losów zawodowych absolwentów. Jest ono realizowane zgodnie 

ze zmienioną i udoskonaloną w 2020 r. procedurą (uwzględniającą m. in. prowadzenie 

monitoringu w wypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną COVID-

19), określoną zarządzeniem rektora. Monitoring karier ma na celu poznanie ścieżki zawodowej 

absolwentów po ukończeniu przez nich nauki w Uczelni, określenie ich statusu zawodowego oraz 

specyfiki zatrudnienia. Badanie skupia się również na ocenie realizowanej oraz przyszłej ścieżki 

edukacyjnej absolwentów. Pozwala to na wyodrębnienie wybranych obszarów kształcenia oraz 

nabytych w toku nauczania umiejętności i kompetencji, a także jest źródłem informacji na temat 

wymiernych korzyści, jakie uzyskał respondent dzięki ukończonym studiom na danym kierunku. 

Dokładna analiza uzyskanych wyników wpływa na doskonalenie jakości procesu kształcenia oraz 

trafne dopasowanie oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w taki 

sposób, aby absolwenci bez trudu uzyskiwali zatrudnienie po zakończeniu kształcenia w Uczelni. 

Zebrane wyniki są również cennym źródłem wiedzy na temat rzeczywistych efektów uczenia się, 

co daje możliwość porównania ich z zakładanymi efektami uczenia się i wprowadzenia 

ewentualnych zmian.  

Monitoring losów zawodowych absolwentów realizowany jest w formie badań 

sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, który przekazuje się respondentom  

w formie ankiety oraz on-line lub w wersji papierowej. Absolwenci zostają poddani badaniu  

w momencie ukończenia studiów, po roku, trzech i pięciu latach od uzyskania dyplomu.  

Ankieta składa się z 21 pytań zamkniętych i jest podzielona na następujące moduły:  

a) ścieżka zawodowa – zawiera pytania dotyczące kariery zawodowej absolwenta, aktualnego 

zatrudnienia, warunków zatrudnienia, częstotliwości zmiany pracy, zajmowanego stanowiska  

i branży, w której wykonuje pracę oraz zgodności wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem 

studiów; b) ścieżka edukacyjna – zawiera pytania dotyczące zadowolenia absolwenta z nabytych 

podczas studiów umiejętności, oceny wybranych obszarów kształcenia, korzyści związanych  

z ukończeniem studiów oraz planów dotyczących kontynuowania nauki; c) stopień 

przygotowania przez Uczelnię do pracy oraz nabyte kwalifikacje i umiejętności – zawiera pytania 

określające, na jakim poziomie studia przygotowały badanych do wejścia na rynek pracy 

 i w jakim stopniu spełniły ich oczekiwania. 

Użyte w kwestionariuszu pytania, w każdym z powyższych modułów, były pytaniami 

zakresowymi jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Dodatkowo druga część zawierała dwa 

pytania kafeteryjne. Większość pytań w modułach zakończona była miejscem na wpisanie 

dodatkowych uwag respondentów, które być może są dla nich kwestiami istotnymi, a jednak 

w kwestionariuszu nie zostały uwzględnione.  

Ankieta jest zakończona metryczką, która pozwala na uzyskanie podstawowych 

informacji o osobach z badanej grupy, takich jak: wiek, płeć, rok ukończenia studiów, kierunek, 

specjalność i wydział oraz forma studiów i uzyskany tytuł zawodowy.  

Zgodnie z procedurą realizowania monitoringu karier raport z badania przygotowywany 

jest do dnia 15 grudnia każdego roku, według stanu danych na dzień 30 września.  
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Rezultatem badania jest stworzenie na podstawie zgromadzonych wyników raportu na 

temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów Uczelni. Raport umożliwia zaprojektowanie 

 i wdrożenie działań związanych z udoskonaleniem i poszerzaniem profilu kształcenia Uczelni, 

konstruowaniem programów studiów pod kątem rozwijania w procesie kształcenia kompetencji 

wymaganych przez pracodawców, identyfikacją skutecznych metod kształcenia oraz 

udoskonaleniem oferty uczelnianego Akademickiego Biura Karier. 

Wyniki monitoringu karier przeprowadzonego wśród absolwentów na kierunku 

zarządzanie w Wydziale przeprowadzonego w 2019/2020 roku (wyniki z monitoringu z roku 

2020/2021 są w trakcie opracowywania) pozwalają stwierdzić, że zdecydowana większość 

respondentów pracuje (96,30%). Pozostała część grupy (3,70%) nie posiada stałego zatrudnienia.  

W odniesieniu do wyników monitoringu potwierdzających przydatność na rynku pracy 

efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz identyfikujących luki 

kompetencyjne, absolwenci kierunku zarządzanie, dokonali oceny wiedzy, umiejętności 

 i kompetencji społecznych osiągniętych w trakcie studiów oraz wykorzystywanych w życiu 

zawodowym, a tym samym wskazali stopień ich przydatności na rynku pracy oraz zidentyfikowali 

luki kompetencyjne. Uzyskane wyniki przedstawiają również korzyści zawodowe, w postaci 

zdobytych i poszerzonych przez absolwentów kwalifikacji zawodowych, jak również stopień 

przygotowania do podjęcia pracy po studiach w Uczelni. Aspekty te przedstawiają poniższe, 

szczegółowe wyniki badania, z następujących obszarów:  

− ocena wiedzy (teoretycznej i praktycznej) i umiejętności (komunikowania się  

w języku obcym, korzystania z narzędzi i programów informatycznych, interpersonalnych) 

uzyskanych w trakcie studiów. Ankietowani mogli dokonać oceny za pomocą skali, w której: 

bdb - to ocena bardzo dobra, db - to ocena dobra, dst – dostateczna, zaś ndst – 

niedostateczna. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela 2. 

 

Tabela 2. Zestawienie opinii respondentów na temat nabytej wiedzy i umiejętności uzyskanych 

w trakcie nauki w Uczelni. 

Skala ocen bdb db dst ndst Razem 

Wiedza  
i umiejętności 

[%] 
. 

[%] [%] [%] [%] 

Wiedza  
teoretyczna 

33,33% 59,26% 3,70% 3,70% 100% 

Wiedza  
praktyczna 

40,74% 48,15% 7,41% 3,70% 100% 

Umiejętność 
komunikacji 
w języku obcym 

18,52% 55,56% 22,22% 3,70% 100% 

Umiejętność 
korzystania 
z narzędzi 
i programów 
informatycznych 

11,11% 59,26% 25,93% 3,70% 100% 

Umiejętności 
interpersonalne 

25,93% 55,56% 14,81% 3,70% 100% 
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Przyglądając się powyższym wynikom, można stwierdzić, że większość absolwentów 

oceniła zdobyte w trakcie kształcenia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne na 

poziomie dobrym. Dotyczyło to wszystkich wymienionych powyżej kategorii. W sposób 

szczególny wyróżnić można zadowolenie absolwentów ze zdobytej wiedzy praktycznej, która 

została oceniona na poziomie bardzo dobrym przez ponad 40% respondentów;  

− ocena obszarów kompetencyjnych (umiejętność zarządzania grupą, organizacja własnej pracy 

i efektywne zarządzanie czasem, umiejętności autoprezentacji i wypowiadania się na forum, 

umiejętności pracy w grupie, umiejętności negocjacji, odporność na stres, umiejętność 

uczenia się i stałego rozwoju, umiejętność komunikacji międzyludzkiej, umiejętność 

podejmowania decyzji, asertywność, kreatywność – tworzenie nowych pomysłów  

i rozwiązań, pracowitość) rozwiniętych podczas studiów. Uzyskane wyniki przedstawia 

poniższa tabela 3. 

 

Tabela 3. Opinie respondentów na temat obszarów kompetencyjnych rozwiniętych  

w trakcie nauki w Uczelni. 

Jakie obszary kompetencyjne rozwinęły  
w Pani/Panu studia w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa? 
 

Procent[%] 

Umiejętność zarządzania grupą 3,96% 

Organizacja własnej pracy i efektywne 

zarządzanie czasem  1,98% 

Umiejętność autoprezentacji 

i wypowiadania się na forum  2,97% 

Umiejętność pracy w grupie 8,91% 

Umiejętność negocjacji 13,86% 

Odporność na stres 17,82% 

Umiejętność uczenia się i stałego rozwoju  12,87% 

Umiejętność komunikacji międzyludzkiej 12,87% 

Umiejętność podejmowania decyzji 9,90% 

Asertywność  6,93% 

Kreatywność  4,95% 

Pracowitość  1,98% 

Inne 0,99% 

Razem 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 

 

Do najliczniej wskazywanych odpowiedzi można zaliczyć odporność na stres, które 

zaznaczyło prawie 18% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się umiejętność negocjacji, 

gdyż takiej odpowiedzi udzieliło blisko 14% osób. Na trzecim miejscu wskazano dwa obszary, tj. 

umiejętność komunikacji międzyludzkiej oraz umiejętność uczenia się i stałego rozwoju, które 

wybrało ponad 12% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: umiejętność 

podejmowania decyzji, umiejętność pracy w grupie oraz asertywność, które to odpowiedzi 

wybrało poniżej 10% osób. Najniżej ocenione przez absolwentów: umiejętność autoprezentacji  

i wypowiadania się na forum – 3% respondentów, natomiast pracowitość i organizacja własnej 

pracy i efektywne zarządzanie czasem uwzględniło tylko niecałe 2% ankietowanych, wskazuje to 

na obszary wymagające rozwoju; 
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− przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela 4.  

Tabela 4. Opinie absolwentów na temat stopnia przygotowania do podjęcia pracy zawodowej 

po studiach. 

Czy studia dobrze przygotowały Pana/Panią do 
podjęcia pracy zawodowej? 

Procent[%] 

Bardzo dobrze 33,33% 

Dobrze 55,56% 

Średnio 3,70% 

Dostatecznie 3,70% 

Niedostatecznie 3,70% 

Brak odpowiedzi 0.00% 

Razem 100,00% 

 

Analizując powyższe wyniki, można stwierdzić, że ponad 55% grupy badanej 

odpowiedziało, że czuje się dobrze przygotowanym, a ponad 33% na poziomie bardzo dobrym. 

Po 4% badanych osób zaznaczyło odpowiedź, że studia średnio, dostatecznie czy też 

niedostatecznie przygotowały ich do pracy zawodowej; 

− kontynuowanie kształcenia. Opinie absolwentów w tym obszarze zestawia poniższa tabela 5. 

 

Tabela 5. Odpowiedzi ankietowanych na temat kontynuowania nauki. 

Czy zamierza Pan/i kontynuować naukę? Procent[%] 

Tak, na poziomie studiów licencjackich 4,00% 

Tak, na poziomie studiów magisterskich 30,00% 

Tak, na poziomie studiów doktoranckich 0,00% 

Tak, na poziomie studiów podyplomowych 28,00% 

Tak, kończąc kursy, szkolenia 38,00% 

Nie, nie zamierzam kontynuować nauki 0,00% 

Razem 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 

 

Absolwenci wykazali bardzo aktywną postawę w zakresie zdobywania kwalifikacji 

zawodowych i kontynuowania kształcenia. Chęć dalszego pogłębiania wiedzy na poziomie 

studiów drugiego stopnia wyraziło 30% ankietowanych. Zdecydowana większość osób chcących 

kontynuować naukę, wybrało kursy i szkolenia. 28% badanych było zainteresowanych podjęciem 

dalszego kształcenia na studiach podyplomowych, natomiast nikt z respondentów nie 

zadeklarował chęci uczestniczenia na studiach doktoranckich. Uzyskane wyniki, wskazujące na 

ambitną i aktywną postawę absolwentów w zakresie chęci podejmowania dalszej nauki, 

zachęcają władze oraz pracowników Uczelni do wzbogacania jej oferty edukacyjnej, w tym 

studiów magisterskich i oferty kursów i szkoleń pogłębiających kwalifikacje zawodowe 

studentów i absolwentów Uczelni, organizowanych przez Akademickie Biuro Karier. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

4.1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobku naukowego nauczycieli akademickich 

oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich 

kompetencji dydaktycznych. 

 

Kadra dydaktyczna oraz badawczo-dydaktyczna Wydziału stanowi jego bardzo istotną 

wartość. Dobierana jest z uwzględnieniem profilu praktycznego prowadzonego na wszystkich 

kierunkach, w tym na kierunku zarządzanie, oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 

których odnoszą się zakładane efekty uczenia się. Zajęcia są prowadzone przez 37 dydaktyków. 

Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę.  

Wydział spełnia wymagania prawne dotyczące prowadzenia w ramach programu 

studiów na kierunku zarządzanie minimum 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni na podstawowym miejscu pracy.  

Kadra prowadząca zajęcia na kierunku zarządzanie cechuje się wysokim przygotowaniem 

dydaktycznym do prowadzenia zajęć, a dorobek naukowy i zawodowy wykładowców stanowi 

ważny element, decydujący o ich przyporządkowaniu do poszczególnych przedmiotów.  

Przykładem osoby o bogatym dorobku naukowym i dydaktycznym oraz wielu 

osiągnięciach jest prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI. Jego główna tematyka badawcza to: ergonomia 

systemu pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie 

jakością, ekonomika pracy oraz informatyka w zarządzaniu systemem pracy. Obecnie prowadzi 

badania własne pn. „Ekonomiczno-społeczne i  ergonomiczne determinanty kształtowania 

systemu pracy”, oraz badania statutowe pn. „Systemy komputerowego wspomagania 

zarządzaniem systemem pracy”. Za swoją pracę i osiągnięcia naukowe otrzymał wiele tytułów 

uznania, tj. między innymi: medal im. W. B. JASTRZĘBOWSKIEGO za zasługi dla polskiej 

ergonomii w pozazawodowej działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej – 2002 r.; Odznakę 

Honorową za zasługi dla Ochrony Pracy przyznaną przez Głównego Inspektora Pracy – 2010 r., 

medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej – 2010 r. Pełnił 

również funkcje badawczo-dydaktyczne i organizacyjne m. in. będąc kierownikiem projektu 

badawczego w 2009 r. pn. „Era Inżyniera - rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki 

Poznańskiej”. Projekt realizowany był we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

z Politechniką Poznańską (projekt PKOL, działania 14 pn. „Podnoszenie kompetencji 

dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższenia jakości nauczania”). Swoją pracą  

i dorobkiem naukowym prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI dzielił się na ponad 51 międzynarodowych 

konferencjach naukowych, poświęconych problematyce sytemu zarządzania bezpieczeństwem 

pracy i ergonomii. Jest autorem około 300 artykułów, 20 książek, wielu monografii naukowych. 

Współpracuje z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa od wielu lat, przez większość okresu kariery 

naukowej i doświadczenia zawodowego związany był również z Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Poznaniu. Ponadto ze względu na łączenie pracy naukowo-dydaktycznej z firmami sektora 

prywatnego, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla sektora 

przemysłowego i innych podmiotów. 

Bogate doświadczenie naukowe i dydaktyczne posiada dr hab. inż. Daniel FIC. W ponad 

czterdziestoletniej pracy na uczelni, jako kierownik lub członek wielu zespołów, brał udział  
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w realizacji różnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym i eksperckim, w tym 

między innymi: kilkunastu tematach badawczych i wdrożeniowych z zakresu problematyki 

organizacyjnych aspektów doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw i administracji 

publicznej, form instytucjonalizacji międzynarodowej integracji gospodarczej, edukacji  

w szkolnictwie wyższym po wejściu Polski do UE i w warunkach globalizacji, funkcjonowania 

samorządu lokalnego i regionalnego, zarządzania strategicznego w regionie, regionalnego 

systemu transportowego, organizacji handlu w aglomeracjach miejskich, innowacyjności  

i konkurencyjności regionów. W doskonaleniu procesu dydaktycznego wykorzystuje wiedzę 

uzyskaną podczas uczestnictwa w wielu zagranicznych stażach naukowych, seminariach  

i szkołach. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego 

Programu Foresight Polska 2020. Swój dorobek zawodowy powiększył m. in. jako Członek 

Zespołu Ekspertów w procedurach akredytacji, w ramach Komisji Akredytacyjnej Uczelni 

Technicznych (KAUT), na dwóch politechnikach (Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska) 

oraz jako Przewodniczący Grupy Ekspertów przygotowujących standardy kształcenia na kierunku 

zarządzanie i marketing. Jego łączny dorobek obejmuje 3 monografie (w tym dwie wspólne),  

3 współautorskie podręczniki/skrypty, 21 redakcji naukowych monografii, 22 recenzje, ponad 90 

recenzowanych artykułów lub rozdziałów w monografiach naukowych oraz ponad 50 opracowań 

w innych publikacjach recenzowanych. 

Nauczycielem o znacznym dorobku naukowym i kompetencjach dydaktycznych jest 

również dr hab. inż. Maria FIC. Główne obszary Jej zainteresowań badawczych to problemy 

zarządzania i innowacyjności w regionie, problemy współpracy transgranicznej oraz 

funkcjonowania samorządu terytorialnego, jak również zarządzanie wiedzą i rozwój gospodarki 

opartej na wiedzy. W ramach działalności konsultingowej i eksperckiej współpracowała  

z zielonogórskim oddziałem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, realizując 

projekty w zakresie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwach. W swojej działalności 

naukowej zajmowała się też problematyką dotyczącą szkolnictwa wyższego, jakości kształcenia, 

internacjonalizacji edukacji (udział w unijnym projekcie Phare; polski kierownik letnich szkół dla 

studentów we Vlotho w Niemczech). W ciągu ostatnich 10 lat ukazało się 25 publikacji, których 

była autorem lub współautorem. 

Grono profesorskie na kierunku zarządzanie reprezentuje także prof. dr hab. Michał 

PŁACHTA, posiadający imponujący dorobek naukowy w obszarze nauk prawnych, jak również 

bogate doświadczenie dydaktyczne. W przeszłości pełnił funkcje m.in. głównego eksperta rządu 

polskiego w  pracach Komitetu ONZ powołanego w celu przygotowania Konwencji przeciwko 

Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej czy też eksperta prawnego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w latach 1998-2002. Ważną osobą ze względu na swoją działalność 

naukową i dydaktyczną jest prof. dr hab. Maria KOZIELSKA, której zainteresowania i badania 

naukowe koncentrują się wokół zagadnień dydaktycznych dotyczących uczelni wyższej,  

a w szczególności komputerowego wspomagania procesu studiowania oraz psychologii 

poznania. Problematyka ta obejmuje projektowanie edukacyjnych programów komputerowych 

oraz ich stosowanie w praktyce akademickiej. Dorobek naukowy obejmuje również badania 

metod studiowania i nauczania akademickiego z wykorzystaniem technologii informacyjnych.  

Ważną osobą ze względu na swój dorobek naukowo-dydaktyczny jest dr Andrzej 

ZDUNIAK, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Jego aktualny obszar zainteresowań naukowo-

badawczych oraz dydaktycznych obejmuje problematykę edukacji w uczelniach wyższych wobec 

wyzwań transformacyjnego rynku pracy. Specjalizuje się w problematyce społecznych  
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i emocjonalnych aspektów zarządzania, przywództwa w kierowaniu i zarządzaniu oraz inteligencji 

emocjonalnej w relacjach społecznych środowiska pracy. Jest autorem lub redaktorem 

naukowym wielu publikacji z tej dziedziny. Kierował projektem badawczym dotyczącym pomiaru 

skuteczności kształcenia, finansowanym z funduszu KBN. Współuczestniczył również w projekcie 

badawczym na temat przywództwa w różnych armiach NATO. Wiele lat pracował na 

stanowiskach dowódczych, wychowawczych i dydaktycznych w strukturach organizacyjnych 

wojska – od dowódcy plutonu do szefa Katedry Nauk Humanistycznych. Kierował zespołem 

opracowującym wniosek oraz tworzącym Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, której jest 

rektorem od 2006 roku. 

Osobą prowadzącą zajęcia na kierunku zarządzanie, posiadającą znaczny dorobek 

naukowy i doświadczenie dydaktyczne, jest dr Małgorzata REMBIASZ. W kręgu Jej zainteresowań 

naukowych można wyróżnić zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 

przedsiębiorczość kobiet, przedsiębiorczość akademicką oraz edukację dla przedsiębiorczości. 

Problematykę tę przedstawiła w licznych artykułach opublikowanych w czasopismach polskich  

i zagranicznych oraz w referatach wygłoszonych podczas konferencji naukowych krajowych  

i zagranicznych. Brała udział w wielu szkoleniach podnoszących jakość kształcenia dla 

pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w zakresie m. in. pracy ze studentami 

obcokrajowcami z innego obszaru kulturowego oraz studentami z niepełnosprawnościami, 

umiejętności wykorzystania modelu uczenia przez doświadczenie, znajomości technik 

motywowania i inspirowania do nauki oraz aktywnych metod pracy ze studentami, prowadzania 

zajęć online w interesujący dla słuchaczy sposób, umiejętności z zakresu wykorzystania Moodle, 

PREZI i PowerPoint w pracy dydaktycznej, komunikacji ze studentem w kryzysie psychicznym, 

uwzględniając skutki izolacji pandemicznej. 

Na kierunku zarządzanie na uwagę zasługują również sylwetki nauczycieli stanowiących 

ważny trzon kadry Wydziału. To dr hab. Stanisław KOŁACZYŃSKI oraz dr hab. Jadwiga MAZUR. Dr 

hab. Stanisław KOŁACZYŃSKI swój dorobek naukowo-dydaktyczny zdobywał głównie w Akademii 

Marynarki Wojennej. Od 2005 r. był czynnym Oficerem MW RP w stopniu komandora. Pełnił 

również funkcję dziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki 

Wojennej. Jest autorem i kierownikiem projektów z zakresu m. in. modernizacji wyposażenia 

nawigacyjnego obszarów morskich i oceny ryzyka w żegludze morskiej. Aktualne zainteresowania 

naukowe dotyczą teorii informacji, teorii ryzyka i matematyki stosowanej. Dr hab. Jadwiga 

MAZUR swoje wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zdobyła najpierw w szkołach 

podstawowych, później w uczelniach wyższych, między innymi w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu. Zainteresowania badawcze to między innymi socjologia organizacji  

i komunikacja interpersonalna. Na obszar zainteresowań naukowych wpłynęła Jej wieloletnia 

praca w Policji. Jest również autorką programu studiów podyplomowych „Profilaktyka  

i prewencja społeczna” dla Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

Oprócz tradycyjnie pojmowanej dydaktyki i indywidualnej działalności naukowo-

badawczej poszczególnych pracowników, prowadzących zajęcia na kierunku zarządzanie, 

podejmują oni również szereg prac dotyczących działalności naukowej i dydaktycznej samego 

Wydziału. Ważnym elementem jest w tym zakresie członkostwo w komitetach naukowych 

i uczestniczenie w konferencjach naukowych, w tym organizowanych przez Wyższą Szkołę 

Bezpieczeństwa. Co roku ma miejsce ok. 10 konferencji naukowych, na których spotyka się 

kilkaset osób reprezentujących świat nauki, np. w I Kongresie Bezpieczeństwa uczestniczyło ok. 
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350 osób ze świata nauki i praktyki gospodarczej i stąd też w następnych latach organizowany 

będzie on po raz kolejny. Konferencje organizowane w Uczelni dotykają aspektów zarządzania 

bezpieczeństwem, w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji i BHP, z różnych perspektyw. 

Należą do nich m. in.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 

(15 edycji), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” 

(4 edycje), Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro. 

Reminiscencje i zagrożenia” (4 edycje), Międzynarodowa Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo 

– wielorakie perspektywy” (11 edycji), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo 

Zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne” (6 edycji), Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Kultura pokoju” (5 edycji) oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA XXI wieku” 

(17 edycji). Pracownicy mają również możliwość publikowania artykułów/rozdziałów  

w monografiach naukowych czy też kwartalnym czasopiśmie Uczelni - „Przeglądzie Naukowo-

Metodycznym. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. 

Wartością dla Wydziału są również zasoby biblioteczne autorstwa kadry naukowo-

dydaktycznej Uczelni, w tym również wspierające dydaktykę. Należy wymienić tu takie pozycje 

bibliograficzne jak np.: „Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty 

rozwoju lokalnego”, (red.): K. LIS, J. OLSZEWSKI, J. RYMANIAK, J. TARBONUS; „Ekonomiczno-

społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym”, praca 

zbiorowa pod redakcją J. OLSZEWSKIEGO; „Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego  

i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zjednoczonej Europy”, (red.):  

J. OLSZEWSKI, M. SŁODOWA-HEŁPA; „Ergonomiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania 

rozwoju lokalnego”, (red.): J. OLSZEWSKI; „Zarządzanie kapitałem ludzkim: społeczne 

uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”, (red.): J. OLSZEWSKI; „Procesy edukacyjne  

w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy”, (red.):  

M. KOZIELSKA, A. ZDUNIAK;  „Zachowania strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw sektora 

meblarskiego w procesie internacjonalizacji”, M. REMBIASZ; „Bezpieczeństwo na co dzień, 

zarządzanie w codzienności”, (red.): K. GÓRECKA, S. NIEDZWIECKI. 

Kadra ma również możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach 

programu Erasmus Plus, z czego na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie korzystała. W roku 

2020 planowane były również stypendialne wyjazdy zagraniczne nauczycieli, których w związku  

z trudną sytuacją epidemiczną w kraju i za granicą nie udało się zrealizować. 

Uczelnia rocznie przeprowadza dla nauczycieli zróżnicowane kursy i szkolenia. Część  

z nich jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli oraz innych osób, prowadzących zajęcia ze 

studentami. Przykładem tego jest szkolenie metodyczne określane jako „instruktaż 

dydaktyczny”, odbywane z każdym nauczycielem przed rozpoczęciem semestru studiów, 

dotyczące realizowanych zajęć dydaktycznych oraz zasad procesu kształcenia. Na wzrost jakości  

i efektywności procesu kształcenia oraz procesów zarządzania Uczelnią z pewnością wpływa 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w którym Uczelnia bierze udział poprzez realizację 

projektu: „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Dzięki niemu w latach 2020–2023 są i będą 

realizowane szkolenia, z których korzysta kadra dydaktyczna, kształcąc się z zakresu między 

innymi: tworzenia materiałów e–learningowych, prowadzenia skutecznych prezentacji  

i wystąpień publicznych oraz tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych.  

Równie istotnym elementem, który został wdrożony ze środków unijnych, jest nowy 

zintegrowany system informatyczny (platforma edukacyjna Eduportal), który pozwala na 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 46 

 

realizację zajęć on–line w bardzo przystępny sposób oraz znacząco wpływa na ich jakość. W celu 

przygotowania kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość i tym samym podniesienia jakości kształcenia zdalnego, zorganizowano 

do tej pory w Uczelni kilkadziesiąt kompleksowych szkoleń z wykorzystania platformy 

edukacyjnej Eduportal oraz Microsoft Teams, jak również przygotowano szczegółowe instrukcje 

oraz filmiki instruktażowe dla kadry dydaktycznej. Wszyscy nauczyciele akademiccy oraz osoby 

prowadzące zajęcia ze studentami na kierunku zarządzanie posiadają więc kompetencje do 

prowadzenia zajęć na odległość. Ponadto w Uczelni powołany został metodyk, w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Zadaniem powołanego pracownika 

jest: pomoc w procesie przygotowania materiałów do kształcenia zdalnego, przekazywanie oraz 

ugruntowywanie wiedzy w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, wsparcie  

w efektywnym wykorzystywaniu alternatywnych technik i form zaliczeń czy wykładów on-line.  

 

4.2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania 

przez studentów umiejętności praktycznych oraz łączenie przez nauczycieli akademickich i inne 

osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową. 

 

Obsada zajęć dydaktycznych jest dobierana z uwzględnieniem praktycznego profilu oraz 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się zakładane efekty uczenia się. 

Dobór zajęć dydaktycznych odpowiada kompetencjom dydaktycznym oraz zainteresowaniom 

badawczym poszczególnych pracowników. Ze względu na praktyczny profil kierunków 

szczególnie istotnym kryterium doboru osoby prowadzącej zajęcia jest jej doświadczenie 

zawodowe. Łączenie przez kadrę działalności dydaktycznej z działalnością naukową i zawodową 

jest niewątpliwie jej dużym atutem. 

Bogate grono praktyków służy studentom swoim doświadczeniem zawodowym, 

pozwalając im zdobyć nie tylko wiedzę, ale również umiejętności praktyczne i kompetencje. 

Studenci bardzo doceniają ten aspekt kształcenia i niejednokrotnie podkreślają fakt, że 

prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze kształcenia z zakresu 

ocenianego kierunku, co przekłada się na jakość prowadzonych zajęć.  

Spośród nauczycieli ze znacznym dorobkiem naukowo-dydaktycznym i zawodowym, 

prowadzących zajęcia praktyczne na kierunku zarządzanie, należy przedstawić doktor nauk 

ekonomicznych Katarzynę GÓRECKĄ. Obszar Jej zainteresowań naukowych obejmuje ekonomię, 

zarządzanie, zachowania organizacyjne oraz etykę. Jest autorem lub redaktorem naukowym 

wielu publikacji. W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od jej powstania, najpierw na 

stanowisku dyrektora biura kanclerza, poprzez dyrektora biura rektora oraz zastępcę dyrektora 

Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem. Jako pełnomocnik rektora odpowiadała za wszystkie 

formy kształcenia ustawicznego realizowanego w Uczelni. Była również prezesem zarządu 

Fundacji „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. W 2011 roku wyznaczona została na stanowisko 

dyrektora działu administracyjnego, a w 2012 r. na stanowisko prorektora, które we wrześniu 

2014 roku zostało przekształcone na stanowisko prorektora ds. strategii, a od 2015 roku na 

stanowisko prorektora ds. społecznych. Od października 2021 r. jest prorektorem ds. 

administracji. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje w wieloletniej pracy dydaktycznej. 

Oprócz prowadzenia zajęć ze studentami, czynnie wspiera w działaniach Samorząd Studencki,  

a od 2018 r. jest opiekunem organizacji studenckiej „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania,  
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w ramach której organizuje konferencję studencką „Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie  

w codzienności”. 

Dr Natalia MAJCHRZAK to nauczyciel akademicki, posiadający osiągnięcia zarówno  

w pracy naukowej, jak i zawodowej, do których może zaliczyć między innymi: wyróżnienie 

dotyczące przygotowania Uczelni w obszarze jakości kształcenia przez Zespół Oceniający 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej podczas spotkania podsumowującego akredytację na 

kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa – 2011 r.; stypendium 

rektora Akademii Obrony Narodowej w Warszawie dla najlepszych doktorantów – rok 

akademicki 2013/2014; uzyskanie stopnia naukowego doktora w Akademii Obrony Narodowej  

w Warszawie w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi – 2014 r. Ponadto: uzyskanie 

dotacji celowej Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców uczestniczących 

w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych – 2014 r.; koordynowanie procesu 

przygotowywania kilkunastu wniosków o uruchomienie nowych kierunków studiów 

zakończonego ich utworzeniem. Swoje doświadczenie zawodowe, które wykorzystuje w pracy 

dydaktycznej ze studentami, poszerzyła pełniąc m. in. funkcję  pełnomocnika rektora ds. jakości, 

prorektora odpowiedzialnego za sprawy studenckie, a następnie prorektora ds. jakości, które to 

stanowisko piastowała przez blisko 8 lat, była także pełnomocnikiem rektora ds. zarządzania 

zasobami ludzkimi (HR). Jednocześnie od 10 lat jest kierownikiem zespołu odpowiadającego za 

działalność związaną z koordynowaniem przygotowań do kilkunastu procesów akredytacji 

badających jakość kształcenia, a w tym spełnienie wytycznych związanych z procesem 

kształcenia, działalnością badawczą, wydawniczą oraz biblioteczną. Ponadto doświadczenie 

praktycznie zdobyła w firmie sprzedażowej, obsługując klientów w zakresie usług 

pozycjonowania stron internetowych i Google Adwords. Była również dziennikarzem radiowym  

i prasowym, a także konferansjerem, dzięki czemu zdobyła doświadczenie zawodowe m. in.  

z zakresu  prezentacji i autoprezentacji, przeprowadzania wywiadów, a także komunikowania się 

z różnymi grupami interesariuszy w celu zdobycia/przedstawienia   

i opublikowania/wyemitowania najważniejszych informacji o dziejących się wydarzeniach  

z różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego.  

Kolejnym nauczycielem, prowadzącym zajęcia praktyczne ze studentami na kierunku 

zarządzanie, z powodzeniem wykorzystując do tego doświadczenie zawodowe, jest mgr Ewelina 

MARCINIAK-ALCHIMOWICZ. W roku 2009 r. uzyskała tytuł magistra historii (specjalność 

samorządowo-ekonomiczna). Ukończyła także prawo na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W 2011 r. rozpoczęła w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracę 

o charakterze administracyjnym i dydaktycznym. Pełniła w Uczelni funkcje kierownicze, takie jak: 

dyrektor biura rektora, dyrektor biura audytu i bezpieczeństwa. Od 2019 roku jest prodziekanem 

Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu. Cennym doświadczeniem zawodowym dzieli się ze 

studentami podczas zajęć praktycznych mgr Weronika KUCHTA, która tytuł magistra uzyskała  

z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Ukończyła także studia licencjackie na kierunku 

zarządzanie, specjalność Audyt i Kontrola Jakości Zarządzania. W swojej pracy zawodowej 

zajmowała się administrowaniem produkcją i wsparciem w doskonaleniu procesów związanych  

z wdrażaniem baz danych, usprawnieniem przeprowadzania audytu oraz przebiegu procesu 

reklamacji przy użyciu narzędzi informatycznych. Pełniła także funkcję pełnomocnika ISO 9001, 

14000 i 28000 oraz przygotowywała firmę do audytu certyfikującego 9001 i 14001. Od 2021  

r. pracuje w Uczelni jako Specjalista ds. ISO. Osobą prowadzącą zajęcia praktyczne ze studentami 

jest również mgr Kamila DENDEK. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje koordynowanie  
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i zarządzanie sprzedażą. Pracowała na takich stanowiskach, jak m. in.: kierownik regionalny ds. 

sprzedaży oraz menadżer projektu. Wcześniej, w pracy zawodowej zajmowała się także opieką 

nad klientami kluczowymi i sieciowymi (negocjacje i sprzedaż), prowadzeniem szkoleń 

handlowych, zarządzaniem zespołem handlowym oraz coachingiem przedstawicieli handlowych 

w celu zapewnienia wysokiej jakości ich pracy. 

Osobą szczególnie zaangażowaną w działalność dydaktyczną i organizacyjną Wydziału 

jest jego Dziekan, dr Sebastian NIEDZWIECKI, który z powodzeniem łączy swoją zawodową 

funkcję z pracą dydaktyczną i własnym rozwojem naukowym. Jest autorem lub współautorem 

licznych artykułów naukowych, organizatorem i aktywnym uczestnikiem wielu konferencji 

naukowych poświęconych problematyce szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz edukacji  

i dydaktyki. Z sukcesem integruje i zachęca studentów do pracy naukowej i czynnego 

uczestnictwa w konferencjach. Pracę w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa rozpoczął w 2011 roku. 

Zajmował różne stanowiska administracyjne, m. in. był specjalistą ds. programów kształcenia, 

dyrektorem centrum jakości kształcenia, a od 2018 r. pełnił funkcję prodziekana ds. jakości 

kształcenia w Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu. Obecnie kieruje Wydziałem Studiów 

Społecznych w Poznaniu. Nauczycielem, który pracę naukową z sukcesem łączy  

z doświadczeniem praktycznym jest również dr Anna STOPPEL. Jej obszarem zainteresowań są 

nauki społeczne w zakresie nauk o polityce oraz nauki ekonomiczne ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z marketingiem i zarządzaniem. W tym nurcie rozwijała 

się również zawodowo. Jej piętnaście lat doświadczenia zawodowego jest związane z pracą  

w Uczelni na stanowiskach kierowniczych, takich jak: kierownik, dyrektor, prorektor. Zajmowała 

się obszarami głównie z zakresu marketingu i zarządzania – w tym zarządzania zasobami 

ludzkimi, zarządzania organizacją, zarządzania budżetem, rekrutacją i promocją. 

Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich praktyków, gdyż zdecydowana większość 

kadry prowadzącej zajęcia praktyczne na kierunku zarządzanie posiada znaczne doświadczenie 

zawodowe.  Obiektywną trudnością w polityce kadrowej jest proces dostosowywania struktury 

kadry do zmieniających się przepisów prawa, jednakże Wydział stara się sukcesywnie jak 

najlepiej przyporządkowywać nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia do 

przedmiotów tak, aby ich kompetencje były jak najbardziej zbieżne z treściami realizowanymi  

w ramach konkretnego przedmiotu. 

 

4.3. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej. 

 

Politykę kadrową na kierunku zarządzanie w zakresie rozwoju i doskonalenia własnej 

kadry można ująć poprzez następujące cele i założenia: 

− włączanie poszczególnych pracowników w działalność badawczą, dydaktyczno-wychowawczą 

i organizacyjną Wydziału; 

− system dofinansowania rozwoju naukowego, w tym prac doktorskich i habilitacyjnych; 

− system wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego i badawczego oraz 

podnoszenia kompetencji dydaktycznych;  

− pozyskiwanie kadry z innych ośrodków akademickich w Polsce. 

Polityka kadrowa Uczelni, w tym również Wydziału, oparta jest na strategicznym 

budowaniu własnej kadry, która pozyskiwana jest z różnych źródeł i według ustalonych, stałych 

zasad obowiązujących w całej Uczelni. Sposoby pozyskiwania kadry to w szczególności: 
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− pozyskiwanie kadry spośród wykształconych osób o odpowiednim stopniu/tytule 

naukowym/zawodowym oraz dorobku naukowym i zawodowym dzięki nawiązanym relacjom, 

np. rozwiniętym podczas konferencji naukowych. Pozwala to na zatrudnienie osób po 

wcześniejszym ich poznaniu. Osobami, które zatrudniono w ten sposób są np.: prof. dr hab. 

Maria KOZIELSKA oraz dr hab. Jadwiga MAZUR, 

− nawiązywanie współpracy w pierwszej kolejności na umowę zlecenie na okres ok. 

miesiąca z propozycją wykonywania zadań administracyjnych, by poznać danego pracownika, 

jego predyspozycje, wiedzę, umiejętności itp. Gdy dany pracownik spełni oczekiwania, wówczas 

proponowana mu jest umowa o pracę z propozycją stanowiska administracyjnego, 

dydaktycznego lub/i badawczo-dydaktycznego. Przykładem osób, które zostały zatrudnione  

w ten sposób są m. in.: dr Judyta BIELANOWSKA, dr Anna STOPPEL, 

− pozyskiwanie kadry spośród absolwentów innych Uczelni, którym po wstępnej 

weryfikacji ich kompetencji, również proponowana jest umowa o pracę na stanowisku 

dydaktycznym lub/i badawczo-dydaktycznym. Osobom spośród tej ostatniej grupy, w przypadku 

spełnienia oczekiwań, po ok. 1,5 roku proponuje się dodatkowo warunki pracy umożliwiające 

rozwój naukowy (np. wsparcie finansowe, staże naukowe, udział w konferencjach, projektach 

badawczych itp.). Osobami, które zatrudniono w ten sposób są np.: dr Natalia MAJCHRZAK, dr 

Sebastian NIEDZWIECKI, 

− pozyskiwanie kadry spośród zdolnych uczestników studiów podyplomowych lub też 

absolwentów studiów w Uczelni (i w wyniku pracy z nimi dotyczącej ich wsparcia w rozwoju), 

którym po wstępnej weryfikacji ich kompetencji, proponowana jest umowa o pracę na 

stanowisku administracyjnym, dydaktycznym lub/i badawczo-dydaktycznym. Osobami, które 

zatrudniono w ten sposób są np.: mgr Weronika KUCHTA, mgr Magdalena PLUCIŃSKA, 

− pozyskiwanie kadry dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Przykładem osób zatrudnionych w Uczelni w ten sposób są: prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI,  dr 

hab. inż. Maria FIC. 

 Podstawowe zasady dotyczące zatrudniania i oceny nauczycieli akademickich określa 

Statut Uczelni. Do zadań Uczelni należy zatrudnianie nauczycieli akademickich z kraju  

i z zagranicy o wysokich kompetencjach zawodowych i znaczących osiągnięciach naukowych, 

a także dbanie o ich rozwój naukowy poprzez inspirację do aktywności badawczej oraz 

dydaktyczno-wychowawczej, a także pomoc organizacyjno-finansową, co jest przez Uczelnię 

realizowane. Stosunek pracy z nauczycielami akademickimi lub innymi osobami prowadzącymi 

zajęcia ze studentami nawiązuje rektor Uczelni. Dziekan Wydziału oraz prorektorzy mogą składać 

propozycję do zatrudnienia danych osób. W ramach pracy Wydziału jest organizowany szereg 

spotkań naukowych, poświęconych działalności badawczej, oraz narad metodycznych, które  

w zależności od potrzeb, mają charakter informacyjny lub doskonalący warsztat pracy 

nauczyciela akademickiego.  

Uczelnia realizuje ustawowe obowiązki związane z zatrudnianiem nauczycieli oraz oceną 

ich pracy i dorobku. Przy rekrutacji pracowników niezwykle istotne jest zbadanie chęci rozwoju 

naukowego u osób aplikujących na stanowiska pracy na Wydziale. Uczelnia bowiem, a w tym  

i Wydział, buduje własne zaplecze kadry, która systematycznie badawczo, zawodowo  

i dydaktycznie się rozwija, jest zaangażowana w życie akademickiej społeczności, cechuje się 

ambicją oraz kreatywnością, a w szczególności jest otwarta na studentów, realizując się nie tylko 

badawczo, ale również dydaktycznie i wychowawczo. Równie istotne ze względu na praktyczny 

profil jest pozyskiwanie kadry reprezentującej bogate doświadczenie praktyczne. Nawiązywanie 
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relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala również na wzbogacenie grona 

nauczycieli o praktyków z wieloletnim, często bardzo specjalistycznym doświadczeniem.  

Te wszystkie kryteria są brane pod uwagę przy doborze kadry, jak również przy jej 

ocenie. Jednocześnie w Wydziale systematycznie w każdym semestrze jest przeprowadzany 

proces ewaluacji zajęć dydaktycznych, któremu podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy 

Wydziału. W Uczelni funkcjonuje także system oceny pracownika regulowany ustawowo  

i zarządzeniem rektora. Informacje pozyskane zarówno w ocenie działalności dydaktyczno-

wychowawczej (w tym w procesie ewaluacji) oraz badawczej i organizacyjnej mają wpływ na 

nagradzanie pracowników podczas ważnych dla Uczelni uroczystości, jak również na wsparcie  

i pomoc w ich rozwoju oraz na ich dalsze zatrudnienie w Uczelni. 

Istotnych informacji na temat kadry dydaktycznej dostarczają również cyklicznie 

organizowane wybory nauczyciela roku na każdym kierunku studiów, w tym również na kierunku 

zarządzanie. Studenci oddają głosy anonimowo, a wybory są przeprowadzane przez członków 

samorządu studenckiego. Najwyżej ocenione osoby są wyróżniane podczas ważnych 

uroczystości, takich jak inauguracja roku akademickiego czy absolutorium, oraz otrzymują 

gratyfikację finansową w postaci Nagrody Rektora. Ten plebiscyt niewątpliwie motywuje 

nauczycieli i osoby prowadzące zajęcia ze studentami do podnoszenia jakości swojej pracy 

dydaktycznej. 

 

4.4. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego  

i naukowego  oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych. 

 

Uczelnia niezwykle dba o stały rozwój kadry badawczo-dydaktycznej i nieustannie ją 

aktywizuje poprzez szereg kompleksowych działań, do których można zaliczyć między innymi: 

regularne narady metodyczne, spotkania katedr, instruktaże dydaktyczne i szkolenia, zachęcanie 

kadry do udziału w licznych konferencjach naukowych (wewnętrznych i zewnętrznych), 

publikowania artykułów naukowych w Wydawnictwie Uczelni; udzielanie urlopów/staży 

naukowych, umożliwienie łączenia obowiązków nie tylko zawodowych i naukowych, ale również 

osobistych; nagradzanie i wyróżnianie najlepszych pracowników. To, co jest charakterystyczne 

dla działalności Uczelni w tym aspekcie, to indywidualne podejście do rozwoju naukowego 

pracowników, z czym wiąże się każdorazowe analizowanie najlepszego rozwiązania dla 

poszczególnych osób, które pozwala na dokładne zaplanowanie, zorganizowanie i motywowanie 

pracowników do rozwoju zgodnego z ich zainteresowaniami, możliwościami i potrzebami. Ten 

aspekt jest bardzo doceniany przez pracowników Uczelni, którzy podkreślają unikatowość 

przedsięwzięć podejmowanych przez Uczelnię w tym aspekcie. Bardzo ważnym elementem 

mobilizującym kadrę badawczo-dydaktyczną jest pokrywanie przez Uczelnię kosztów związanych 

z jej rozwojem. Pracownicy chcący się rozwijać, mogą liczyć na wsparcie finansowe, a więc 

pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji czy też rozwoju naukowego, pokrycie kosztów udziału 

w konferencjach, skierowanie na staż do innego podmiotu, płatne urlopy związane z rozwojem 

naukowym, a także na obniżenie pensum dydaktycznego. Efektem prowadzonej polityki 

kadrowej są liczne awanse naukowe nauczycieli na kierunku zarządzanie, do których w ostatnich 

latach należą: Natalia MAJCHRZAK – uzyskanie stopnia dr w 2014 r., Dagmara GLOC – uzyskanie 

stopnia dr w 2015 r., Katarzyna  GÓRECKA – uzyskanie stopnia dr w 2015 r., Sebastian 

NIEDZWIECKI – uzyskanie stopnia dr w 2017 r., Anna STOPPEL - uzyskanie stopnia dr w 2018 r.  
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Dzięki realizacji projektu: „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, Uczelnia 

wspiera w podnoszeniu kwalifikacji takich dydaktyków spośród kadry Wydziału, jak dr Anna 

STOPPEL, mgr Kamila DENDEK, dr Judyta BIELANOWSKA, dr Zbigniew SERAFIN, dr Grażyna 

GRADZIŃSKA oraz mgr inż. Monika PRZYBYŁ. Realizowane są też szkolenia dla kadry kierowniczej 

i administracyjnej, gdzie wspomnieć należy o certyfikowanych szkoleniach PRINCE2 Foundation  

i PRINCE2 Practitioner dotyczących zarządzania projektami, w którym brali udział m.in. dr 

Katarzyna GÓRECKA oraz dr Natalia MAJCHRZAK. Wymienione awanse naukowe dotyczą kadry 

prowadzącej zajęcia w ramach Wydziału w ostatnich latach. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

 

5.1. Stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej służącej 

realizacji zajęć na ocenianym kierunku oraz jej adekwatność do rzeczywistych warunków 

przyszłej pracy zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych  

z wykorzystaniem posiadanej bazy 

 

 Główna siedziba Uczelni i Wydziału znajduje się w obiekcie przy ul. Elizy Orzeszkowej  

1 w Poznaniu, który od dn. 02.07.2012 r. jest własnością Uczelni. Mieszczą się w nim władze  

i administracja Uczelni oraz Wydziału. Nieruchomość ta to dwupiętrowa, podpiwniczona 

zabudowa z poddaszem użytkowym, o charakterze biurowym o łącznej powierzchni użytkowej  

1 017 m2. Obiekt ten jest systematycznie modernizowany oraz remontowany, np. w 2016 r. do 

dziekanatu Wydziału został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem; do 

biblioteki/czytelni zostały zakupione biurka i fotele ergonomicznie dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, a ponadto czytelnia została wyposażona w komputery stacjonarne, 

wyposażone w oprogramowanie ułatwiające pełny udział w procesie kształcenia; w 2017 

 r. doprowadzono do budynku Orange Światłowód - nowoczesną technologię przesyłu danych, 

 a w 2018 r. wyremontowano opierzenie wokół budynku. W 2020 r. zakupiono serwer, na który 

w 2021 r. przeniesiono platformę edukacyjną. Ponadto w 2020 r. zakupiono bezdotykowy 

termometr, bezdotykowy dezynfektor oraz pleksi, chroniące przed rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2. W roku 2021 zakupiony został schodowłaz, krzesełko ewakuacyjne 

dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto w roku 2021 zakupiono 16 zestawów sprzętu 

informatycznego, który ma na celu doposażenie nauczycieli akademickich i inne osoby 

prowadzące zajęcia. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy kontaktu ilościowego  

i jakościowego nauczycieli ze studentem podczas zajęć oraz pozwoli na wykorzystanie sprzętu do 

alternatywnych form zaliczeń, egzaminów i sporządzania notatek oraz polepszenia kontaktu 

podczas konsultacji i dyżurów. W roku 2022 w planach jest odmalowanie korytarzy oraz 

pomieszczeń biurowych, a ponadto planowana jest przebudowa wejścia w celu dostosowania do 

potrzeb osób  z niepełnosprawnością. 

W pozostałych, poniżej opisanych obiektach są realizowane zajęcia dydaktyczne, w tym 

praktyczne zapewniające osiągnięcie kompetencji zawodowych w warunkach właściwych dla 

zakresu działalności zawodowej związanej z kierunkiem zarządzanie.  

Obiekt przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu przy współpracy z dyrektorem placówki 

jest systematycznie remontowany, a jego baza dydaktyczna jest stale uzupełniana. Co roku 
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Uczelnia przeprowadza w tym obiekcie remonty lub dokupuje wyposażenie/sprzęt, tj. np. 

malowanie sal i korytarzy, cyklinowanie sali gimnastycznej oraz naprawa i zakup mebli; dokonuje 

zakupu tablic interaktywnych oraz modernizuje sieć informatyczną poprzez wspólny projekt  

z dyrektorem obiektu (bezprzewodowy internet (Wi-fi) na całym terenie).  

Obiekt przy ul. Strusia 12 w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 r. został 

zmodernizowany o podwieszane rzutniki multimedialne wraz z ekranami projekcyjnymi, a w roku 

2017/2018 doposażono sale w rolety, w 2019/2020 odmalowano sale, w 2020/2021 naprawiono 

ławki i krzesła z pulpitami, zakupiono bezdotykowy termometr, bezdotykowy dezynfektor oraz 

pleksi, chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. W roku akademickim 

2021/2022 Uczelnia zakupiła biurka elektroniczne dla osób z niepełnosprawnością. 

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne w ww. obiektach są wyposażone w odpowiadający 

współczesnym wymogom sprzęt audiowizualny oraz komputerowy z odpowiednim 

oprogramowaniem i zapewniający interaktywną komunikację ze studentami. Studenci mają 

zapewniony dostęp do sieci bezprzewodowej (Internetu). W ww. obiektach realizowane są 

również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu umożliwiającego nabycie 

przez studentów umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych.  

  Przykładowo w celu praktycznej nauki zawodu z zakresu podstaw pomocy przedlekarskiej 

Uczelnia zakupiła następujący sprzęt: nosze typu deska ortopedyczna z pasami i klockami, 

laryngoskop, defibrylator Treningowy, Szkoleniowy Laerdal AED Trainer 2, Model Ramienia do 

Nauki Wkłuć Multi-Venous IV Training Arm, torbę ratowniczą R1 z workiem samorozprężalnym, 

zestaw-ratownictwa-medycznego-osp-r1-p-394, szyny do unieruchomień, zestaw szyn splint, 

kołnierze ortopedyczne  dla dorosłych, gaziki, płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegiem Skinsept 

COLOR oraz zestaw do intubacji.  

Ponadto, chcąc w praktyce przybliżyć studentom zakres szeroko rozumianego  

bezpieczeństwa, w tym i bhp wydział dysponuje i wykorzystuje podczas zajęć następujące 

plansze edukacyjne, tj.: 1) Alarmy 1, powiadamianie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu 

środowiska; 2) Alarmy 2, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia aktem terroru; 3) Przyczyny 

powstawania pożaru; 4) Terroryzm zagrożeniem na świecie; 5) System władzy w Polsce;  

6) Choroby cywilizacyjne w Polsce; 7) Łańcuch przeżycia; 8) Obrona cywilna: 1. Rządowy Zespół 

Koordynacji Kryzysowej 2. Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego 3. Powiatowy Zespół 

Reagowania Kryzysowego 4. Gminny Zespół Reagowania 5. Kryzys 6. Zarządzanie Kryzysowe  

7. Zasady tworzenia i funkcjonowania Zespołów Reagowania 8. Tryb pracy Zespołów Reagowania 

9. Sygnały alarmowe 10. Stan Wojenny 11. Stan wyjątkowy 12. Stan klęski żywiołowej 13. Wojna 

i działania wojenne 14. Broń masowego rażenia 15. Postępowanie ludności w czasie zagrożenia 

powodzią 16. Powódź 17. Transport materiałów niebezpiecznych 18. Ochrona zabytków  

19. Znaki ewakuacyjne 20. Znaki ochrony przeciwpożarowej 21. Znaki ochrony i higieny pracy  

22. Prawo na czas zagrożeń 23. Terroryzm I 24. Terroryzm II 25. Międzynarodowy ruch 

Czerwonego Krzyża i Półksiężyca 26. Ostrzeganie i alarmowanie 27. Ochrona płodów rolnych, 

pasz i zwierząt przed skażeniem 28. Podział zagrożeń 29. Zabiegi sanitarne 30. Zabiegi specjalne 

31. Obrona Cywilna 32. Skażenie 33. Pierwsza pomoc - działania ratunkowe 34. Łączność 

alarmowa 35. Łańcuch przeżycia 36. Podstawowe czynności resuscytacyjne u dzieci  

37. Podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych 38. Zaawansowane czynności 

resuscytacyjne u dzieci 39. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych; 9) Pierwsza 

pomoc w zagrożeniu życia; 10) Instrukcja "Pierwsza Pomoc – ABC”. 
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Z kolei w odniesieniu do oprogramowania statystycznego Uczelnia umożliwia 

(dysponując odpowiednim sprzętem komputerowym) studentom korzystanie z oprogramowania 

IBM SPSS Statistics w ramach rozwiązania IMAGO Academic (oprogramowanie jest 

wielomodułowym narzędziem do analizy danych, a jego funkcjonalności pozwalają na pełne 

wykonanie procesu analitycznego, począwszy od zaczytania danych poprzez przekształcanie  

i analizę danych, aż do wykonania raportu wraz z multimedialnym kursem podstawowej obsługi 

oprogramowania (samouczkiem), a także pozwala na wizualizację danych).  

Obecnie ze względu na panującą sytuację pandemii Uczelnia przeniosła częściowo 

kształcenie na platformę edukacyjną Eduportal oraz Microsoft Teams, umożliwiając studentom 

pełne uczestniczenie w procesie kształcenia w formie zdalnej. Platforma edukacyjna została 

zakupiona i wdrożona w 2020 roku w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowany Program 

Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

5.2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza 

uczelnią oraz praktyki zawodowe 

  

Zajęcia dydaktyczne realizowane poza Uczelnią w instytucjach zewnętrznych mają za 

zadanie przygotowanie studentów do praktycznej nauki zawodu. Podczas zajęć studenci mają 

możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami zagadnień ujętych w dokumentacji 

przedmiotu. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są sukcesywnie 

wzbogacane poprzez poznanie i korzystanie z infrastruktury i wyposażenia, jakim dysponują 

podmioty współpracujące z Uczelnią na rzecz szeroko pojętej edukacji i kształcenia studentów 

adekwatnego do współczesnych uwarunkowań rynku pracy i zapotrzebowania na poszczególne 

umiejętności i kompetencje społeczne.  

Formą współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji procesu kształcenia 

jest przyjmowanie studentów Wydziału na praktyki zawodowe, których celem jest realizacja 

procesu kształcenia pod kątem praktycznego przygotowania studentów do przyszłego zawodu 

oraz zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych będących jednocześnie elementem 

procesu kształcenia.  

Zajęcia poza Uczelnią i praktyki zawodowe są realizowane m. in. na podstawie 

porozumień, istniejącej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, w tym Radą Pracodawców, 

a także na podstawie programów czy też projektów funkcjonujących w Wydziale. Należą do nich:  

● LTP-Logistyka sp. z o. o. - umożliwia studentom zapoznanie się ze sposobami kontroli 

jakości zarządzania oraz audytu, zarządzania sprzedażą oraz zarządzenia bezpieczeństwem 

informacji i BHP w grupie logistycznej, w ramach działu spedytorów, działu taboru oraz działu 

obsługi paletowej, 

● Volkswagen Poznań, sp. z o.o. - to nowoczesna fabryka samochodów użytkowych  

i komponentów dostarczanych dla większości marek koncernu Volkswagen. Od ponad dekady 

inwestuje w różne formy współpracy z uczelniami wyższymi w ramach programu praktyk 

studenckich. Studenci mają możliwość, w ramach odbywania studenckich praktyk zawodowych, 

zapoznania się najnowocześniejszymi technologiami, systemem produkcji, zarządzaniem 

dystrybucją, sprzedażą i jakością zarządzania, odbywania praktyk w międzynarodowym gronie  

i z różnymi zagranicznymi dostawcami. Miejsca realizacji praktyk to m. in.: fabryka w Poznaniu, 

we Wrześni, w Swarzędzu czy zakładzie Zabudów Specjalnych w Swarzędzu Jasinie, 
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● Centrum Powiadomienia Ratunkowego (CPR) w Poznaniu, które realizuje swoje 

zadania wynikające z treści ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, opracowanymi 

procedurami postępowania w określonych przypadkach oraz sprzętem będącym w jego 

wyposażeniu. CPR realizuje model operatorski SPR, co oznacza, że zatrudnieni w CPR operatorzy 

numerów alarmowych obsługują wpływające zgłoszenia, a następnie przesyłają, drogą 

elektroniczną, wszystkie zebrane informacje do dyżurnych/dyspozytorów podmiotów 

ratowniczych. Policja, Państwowa Straż Pożarna, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego 

dysponują do przekazanych zdarzeń własne zasoby ratownicze. Po wdrożeniu Systemu 

Informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) rozpoczęto 

poszerzanie obszaru działania CPR i stopniowe przekierowywanie wywołań na numer alarmowy 

112 z terenu całej Wielkopolski. System współpracuje z podmiotami ratowniczymi w celu 

podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym  

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi 

numerów alarmowych lub innej sieci teleinformatycznej. Studenci mają możliwość zapoznania 

się ze szczegółową organizacją, sposobem funkcjonowania oraz realizacji zadań Centrum, w tym 

z urządzeniami technicznymi i środkami łączności oraz systemami teleinformatycznymi 

zapewniającymi realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowego z zachowaniem ciągłości 

jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku 

zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, dzięki czemu mogą 

zdobyć wiedzę z zakresu kierowania zasobami ratowniczymi podmiotów ratowniczych na 

miejscu zdarzenia, rodzajów zagrożeń i czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. Studenci w ramach 

zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych mają również możliwość zapoznania się  

z możliwościami wykorzystywania baz danych i planów ratowniczych na potrzeby prowadzenia 

działań ratowniczych oraz akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i ich analizy, 

● SMILE Marcin Aumiler - to profesjonalny sklep z artykułami dla dzieci. Współpracuje  

z autoryzowanymi importerami zagranicznymi. Firma umożliwia korzystanie z infrastruktury 

sklepu, jej zaplecza teleinformatycznego oraz logistycznego. Studenci w ramach praktyk 

zawodowych zapoznają się ze sposobami zarządzania sprzedażą, zarządzaniem dystrybucją  

i marketingiem sprzedaży, 

● Menadżer bezpieczeństwa/Stowarzyszenie dla bezpieczeństwa – to podmiot 

gospodarczy zajmujący się kompleksowym zabezpieczaniem i zarządzaniem strategicznym 

bezpieczeństwem przedsiębiorstwa, specjalizuje się w zakresie doradztwa, projektowania  

i tworzenia pionów bezpieczeństwa wewnętrznego w firmach. Studenci mają możliwość,  

w ramach odbywania studenckich praktyk zawodowych, zapoznania się z realizacją kontroli 

jakości zarządzania oraz zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w poszczególnych pionach 

strukturalnych firmy, 

● Kancelaria Prawno-Detektywistyczna oraz Observer Security Group Sp. z o.o. - to 

jedyna kancelaria w województwie i jedna z nielicznych w Polsce, która łączy ze sobą usługi 

detektywistyczne i prawne. Studenci w ramach praktyk zawodowych zapoznają się ze sposobami 

prowadzenia marketingu i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w prowadzonych sprawach 

gospodarczych, obserwacji osób i mienia czy też z sposobami odzyskiwania danych, 

● Adam's Conference Center (Dom Aukcyjny) - umożliwia studentom zapoznanie się ze 

sposobem zarządzania organizacją uroczystych bankietów, imprez firmowych oraz eventów.  

W ramach kompleksowej obsługi konferencji i aukcji w Domu Aukcyjnym, studenci mają 

możliwość zapoznania się z metodami eksponowania, promocji, wyceny i sprzedaży sztuki. 
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Podczas praktyk studenci zdobywają umiejętności niezbędne do organizacji, podejmowania  

i prowadzenia skutecznych działań strategicznych oraz promocyjnych. Firma umożliwia 

korzystanie z infrastruktury, jej zaplecza teleinformatycznego oraz logistycznego. Studenci  

w ramach praktyk zawodowych zapoznają się ze sposobami zarządzania sprzedażą  

i marketingiem sprzedaży, 

● projekt pt. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2019-2023, którego celem jest 

podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, marketingowych, komunikacyjnych 

oraz przedsiębiorczych studentów WSB, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia ich 

efektywności zatrudnieniowej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 

studentów, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na 

ich efektywność zatrudnieniową. 

 

5.3. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stopień jej 

wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów, w szczególności w ramach 

kształcenia umiejętności praktycznych 

 

Uczelnia, a w tym Wydział, dysponuje zasobami materialnymi oraz infrastrukturą 

wspierającą proces kształcenia i związaną z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, do 

której należą przede wszystkim: Biblioteka (tu w 2016 r. zakupiono informatyczny system 

biblioteczny MAK+, który umożliwia zdalne przeglądanie katalogów, sprawdzanie dostępności 

książek, jak również ich rezerwowanie, przedłużanie terminu zwrotu itp.; platforma 

elektroniczna IBUK (PWN), e-booki), materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców  

w formie papierowej oraz elektronicznej (w zależności od potrzeb, w tym także istnieje 

możliwość ich zamieszczenia na platformie edukacyjnej); platforma edukacyjna Eduportal, 

Microsoft Teams; środki multimedialne pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych oraz system 

USOS/USOSweb/IRK umożliwiające m. in. monitorowanie przebiegu procesu kształcenia 

indywidualnego studenta, przeprowadzanie procesu ewaluacji, pobranie list studentów z danej 

grupy czy też monitorowanie efektywności kształcenia i wpisywania ocen przez wykładowców 

itd.  Ponadto Uczelnia realizuje sprawdzanie prac dyplomowych w systemie JSA, wypełniając tym 

samym obowiązek ustawowy. 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało 

wprowadzone w związku z rozporządzeniami ministerialnymi związanymi z sytuacją pandemii. 

Uczelnia dysponuje nowoczesną platformą edukacyjną gwarantującą możliwość swobodnego 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz zaliczeń  

pisemnych/ustnych, a także egzaminów dyplomowych w formie on-line. Ponadto  

z wykorzystaniem platformy edukacyjnej odbywają się również dyżury dydaktyczne nauczycieli. 

W ramach zapewnienia wysokiego komfortu prowadzonych zajęć przez 7 dni w tygodniu 

pełnione są dyżury administracyjne osób odpowiedzialnych za platformę e-learningową. 

Dodatkowo nauczyciele wymagający specjalnego wsparcia w zakresie wykorzystania platform 

edukacyjnych do kształcenia zdalnego otrzymują indywidualną pomoc administratorów 

platformy edukacyjnej. Planowa realizacja zajęć on-line jest również na bieżąco poddawana 

kontroli przez Wydział.  
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Ponadto w Uczelni od 1 maja 2021 roku powołany został  pracownik (metodyk) - osoba 

przygotowująca materiały multimedialna w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni 

niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość”. Zadaniem powołanego pracownika  jest: pomoc w procesie przygotowania 

materiałów do kształcenia zdalnego, przekazywanie oraz ugruntowywanie wiedzy w zakresie 

metod i technik kształcenia na odległość, wsparcie w efektywnym wykorzystywaniu różnych 

alternatywnych technik i form zaliczeń czy wykładów online oraz pełnienia dyżurów, aby 

umożliwić nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia konsultacje. 

Uczelnia w ramach kształcenia zdanego wykorzystuje platformę edukacyjną Eduportal 

oraz Microsoft Teams do prowadzenia zajęć zgodnie z zaplanowanym planem zajęć. W tym celu 

zorganizowano kilkadziesiąt kompleksowych szkoleń z wykorzystania obu platform, jak również 

przygotowano szczegółowe instrukcje oraz filmiki instruktażowe zarówno dla kadry 

dydaktycznej, jak i studentów. Platformy edukacyjne dają możliwość synchronicznego spotkania 

nauczyciela ze studentem w ramach zajęć on-line, wykorzystując przy tym opcję możliwości 

udostępnienia ekranu/prezentacji/materiałów video/udostępnienia wspólnej tablicy/dzielenia 

studentów na wirtualne pokoje pracy, a także przedstawienie przez studenta przygotowanych 

materiałów w postaci udostępnienia przez niego pulpitu/prezentacji. Studenci w trakcie 

prowadzonych zajęć mogą na bieżąco zadawać pytania zarówno w formie głosowej za pomocą 

włączenia mikrofonu, jak i za pomocą opcji czatu. Dodatkowo z pomocą platform edukacyjnych 

student w wyznaczonych dniach i godzinach ma możliwość wirtualnego spotkania z każdym 

nauczycielem prowadzącym przedmiot. Platforma edukacyjna pozwala również na kontakt 

asynchroniczny z nauczycielem w postaci zamieszczania przez niego materiałów - 

testów/egzaminów pisemnych, prezentacji/materiałów do zajęć w zależności od potrzeb danego 

przedmiotu. Nauczyciel za pomocą platformy edukacyjnej ma możliwość zaplanowania  

i przeprowadzenia zgodnie z planem zajęć bądź harmonogramem sesji kolokwium/egzaminu 

pisemnego on-line, wykorzystując przy tym liczne opcje platformy – pytania wielokrotnego, jak  

i pojedynczego wyboru, pytania opisowe, uzupełnienie testu, łączenie w pary itp. W celu 

zapewnienia jak największej uczciwości platforma posiada opcje mieszania pytań, odpowiedzi, 

losowego wybierania pytań z określonej przez nauczyciela puli, a także blokowania możliwości 

zmiany odpowiedzi itp.  

Ponadto studenci za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej otrzymują od 

wykładowców, pracowników administracyjnych wszelkie informacje dotyczące poszczególnych 

przedmiotów/procesu kształcenia (np. materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne). 

Dostęp do materiałów możliwy jest również dzięki funkcjonującej w Uczelni platformie 

edukacyjnej. Ponadto każdy student ma możliwość korzystania z Internetu na terenie Uczelni,  

a jedynie w kilku miejscach (np. w czytelni) odbywa się to z wykorzystaniem komputerów 

stacjonarnych. Łącze internetowe jest wykorzystywane również przez prowadzących zajęcia  

i wykładowców, którym także udostępniona zostaje infrastruktura WiFi z routerami 

pozwalającymi na swobodne korzystanie z Internetu.  

Aby dostosować się do współczesnych form przekazywania informacji, część z nich 

dotycząca ważnych wydarzeń w Uczelni/Wydziale (np. targi, konkursy, szkolenia, mecze, 

konferencje itp.), jest także umieszczana na portalach internetowych, takich jak np. Facebook czy 

Instagram. Często nauczyciele akademiccy traktują media społecznościowe np. Facebook, jako 

dodatkowy kanał komunikacji na linii nauczyciel-student i poprzez założone grupy tematyczne 

kontaktują się ze studentami, co ułatwia szybką komunikację oraz zapewnia ciągłość 
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korespondencji. Za pomocą fanpage’a Uczelni pracownicy kontaktują się w sposób pośredni ze 

studentami, przekazując im również informacje dotyczące spraw administracyjnych (obozy 

sportowe, opiekunowie grup dziekańskich itd.). 

Ponadto Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Wszędzie Sobą 

Bądź dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada realizację kompleksowego 

programu rozwoju dostępności w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu poprzez 

dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępności 

architektonicznej, komunikacyjnej, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia. W ramach 

projektu Uczelnia ma za zadanie zakupić i wdrożyć Platformę Językową wspierającą osoby  

z niepełnosprawnością oraz System Biblioteczny dostępny dla osób z niepełnosprawnością. 

 

5.4. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowane do potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością. 

 

Wydział stara się systematycznie dostosowywać uczelnianą przestrzeń, jej wyposażenie 

oraz studiowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na podstawie opinii czy sugestii takich 

osób. Biuro osób niepełnosprawnych udostępniło na stronie internetowej – 

https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/pelnomocnik-ds-osob-z-

niepelnosprawnoscia/- dane kontaktowe do pełnomocnika rektora ds. osób  

z niepełnosprawnością w celu udzielania pomocy i utrzymania bieżącego kontaktu. Do pomocy 

osobom z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową są powoływani asystenci osoby  

z niepełnosprawnością, odpowiedzialni m. in. za pomoc w przemieszczeniu się z parkingu do sali 

wykładowej oraz pokonaniu ewentualnych barier architektonicznych. Na potrzeby realizacji 

zajęć, we wszystkich salach dydaktycznych jest zapewniony przez Wydział dostęp do projektorów 

multimedialnych oraz laptopów, co jest doskonałym ułatwieniem dla osób  

z niepełnosprawnością słuchu, ale też dzięki możliwości powiększenia treści, dla osób  

z niepełnosprawnością wzroku. Ponadto studenci mają możliwość nagrywania przebiegu zajęć na 

urządzenia rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych). 

Wydział umożliwia studentom wypożyczenie sprzętu nagrywającego, a wykładowca ma 

możliwość korzystania ze sprzętu nagłaśniającego salę (w przypadku studentów słabo 

słyszących), głośników, magnetofonów, wskaźników, a także dostosowania prowadzenia zajęć  

i zaliczeń do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, np.: poprzez wydłużenie czasu pisania do 

50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych, 

zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; 

możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach. Studenci w uzasadnionych przypadkach 

mają także możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów. W Uczelni powołano 

też biuro ds. osób z niepełnosprawnością. Wszystkie te informacje znajdują się na stronie Uczelni 

w zakładce: studenci niepełnosprawni: https://www.wsb.net.pl/studenci-z-

niepelnosprawnoscia/ i są ogólnie dostępne do wiadomości studentów oraz kandydatów. 

Biblioteka/czytelnia Uczelni jest wyposażona w stanowiska komputerowe dla osób 

 z niepełnosprawnością, biurka, fotele, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, skanery, lupy 

stacjonarne, klawiaturę oraz oprogramowanie wspierające proces korzystania z komputerów, tj. 

dyktafon Sony ICD-PX333, lupa elektroniczna: Compact Mini, lupa elektroniczna, Tablet  

10 calowy etc. Istnieje także możliwość skorzystania z powiększalnika stacjonarnego Readdesk. 
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Ponadto studenci mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb wynikających ze swojego stopnia 

niepełnosprawności, by w pełni mogli korzystać z procesu kształcenia. Przykładem mogą tu 

służyć zakupione książki w formie CD z możliwością MP3 (PlexTalk Pocket) oraz z tematyki 

niepełnosprawności, a także lupy podręczne Compact Mini itd. Warto podkreślić że  

w bibliotece/czytelni przygotowano stanowiska dostosowane do osób z niepełnosprawnością, 

wyposażone w biurko i fotele ergonomicznie dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i auto-Lektor Light  

i Dodatkowy język angielski do Auto Lektora. Udzielenie wsparcia jest uzależnione od wysokości 

przekazanej dotacji na zadania związane ze stworzeniem warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia. Określona forma wsparcia jest przyznawana na pisemny wniosek 

studenta, do którego student dołącza kopię orzeczenia. Reguluje to Regulamin rozdysponowania 

środków z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania związane ze stworzeniem studentom, 

będącym osobami z niepełnosprawnością, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, 

wprowadzony zarządzeniem rektora. W Uczelni organizowane są też szkolenia dla studentów  

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pracowników z zakresu podnoszenia świadomości  

i obecności osób z niepełnosprawnością na Uczelni. W roku akademickim 2021/2022 planowane 

są wykłady otwarte dla studentów dotyczące treningów antydyskryminacyjnych dla studentów  

w celu poszerzania świadomości i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością.   

W celu zapewnienia udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych 

do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Uczelnia realizuje projekt pn. Wszędzie Sobą Bądź 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada realizację kompleksowego 

programu rozwoju dostępności Uczelni poprzez dostosowanie jej do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami w zakresie: zmian organizacyjnych na Uczelni; zwiększenia dostępności 

architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni; wdrożenia informatycznych narzędzi i rozwiązań 

na Uczelni; opracowania i wdrożenia procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości  

i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię; wprowadzenia do programów nauczania 

modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami; realizacji szkoleń  

z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu 

świadomości i kompetencji. W ramach projektu Uczelnia ma w planie zakup Platformy 

Językowej wspierającej osoby z niepełnosprawnościami. Korzyści dla studentów: 

nieograniczony dostęp - możliwości nauki w każdym miejscu i czasie 24h/365 dni w roku, wybór 

poziomu zaawansowania od poziomu A1 do poziomu C1, możliwości samodzielnego 

doskonalenia wymowy, szybkiego feedbacku dotyczącego indywidualnych postępów, możliwości 

szerszego kształcenia umiejętności językowych pod względem: pojęć, terminologii i słownictwa  

z danej dziedziny studiów, prawidłowego posługiwania się środkami gramatycznymi  

i stylistycznymi charakterystycznymi dla danej dziedziny, w aspektach akademickim  

i zawodowym, rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, ich parafrazowania, powoływania się na 

nie, poddawania ich krytycznej ocenie, w szczególności, umiejętności formułowania wypowiedzi 

własnych, w tym krytycznych, pisemnych i ustnych o charakterze akademickim i zawodowym, 

możliwości zdobycia umiejętności niezbędnych w życiu akademickim, w kontaktach ze 

środowiskiem akademickim,  możliwości samokształcenia, możliwości samodzielnego 

sprawdzenia swoich umiejętności pod względem czasu wykonywania oraz jakości produktu. 

Korzyści dla wykładowców: możliwości wspierania zajęć rozległym contentem e-learningowym, 

dostęp do gotowych treści - contentu (oszczędność czasu), możliwości dopasowania zajęć do 
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potrzeb studentów, możliwości większej kontroli nauki studentów niestacjonarnych, możliwości 

wykorzystania w pracy ze studentami dodatkowych materiałów: pozwalających na większą 

elastyczność w pracy ze studentem, stwarzających możliwość wykonania dodatkowych ćwiczeń 

usprawniających, opanowanie poszczególnych umiejętności, stanowiących dodatkowe 

wyzwanie, szczególnie dla ambitniejszych lub bardziej zaawansowanych słuchaczy, kształcących 

nawyk samokształcenia, ułatwiających sprawdzanie postępów słuchaczy. Ponadto w ramach 

projektu Uczelnia ma w planie zakup Systemu Bibliotecznego dostępnego dla osób  

z niepełnosprawnością. W ramach korzystania z serwisu będzie istniała również możliwość 

spersonalizowanego: tworzenia ulubionych wyników wyszukiwania, zapisywania do newslettera 

serwisu oraz newslettera wyników wyszukiwania. Newsletter wyników wyszukiwania wysyłany 

będzie w systemie automatycznie - jeśli zostanie zmieniona zawartość wyniku wyszukiwania. 

Newsletter pozwoli jednocześnie na utrzymanie stałej i zindywidualizowanej komunikacji  

z użytkownikami. Użytkownik będzie miał możliwość komunikacji z zewnętrznymi serwisami  

i aplikacjami za pomocą stworzonego klucza API. Poza danymi wprowadzonymi przez 

użytkownika platforma będzie miała możliwość zbierania i przechowywania danych 

systemowych. Każdy z użytkowników, który prześle elektroniczny wniosek do redaktorów, może 

zostać autorem bloga. Moduł blogów pozwoli na: publikację własnych wpisów za pomocą 

edytora niewymagającego znajomości kodu HTML, odpowiedzi do odwiedzających, którzy 

skomentowali wpis blogera, udostępnianie wpisu w serwisach społecznościowych, monitoring 

odwiedzalności poszczególnych wpisów na blogu. Moduł blogów dla użytkowników pozwoli na: 

komentowanie wpisów, powiadamianie o nowych komentarzach w danym wpisie, udostępnianie 

wpisów w serwisach społecznościowych; zapisanie się do newslettera danego bloga lub danej 

tematyki prowadzonej na blogach. 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności Uczelni i dostosowanie oferty do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni; 

zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni; wdrożenie 

informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni; opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni 

mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię; 

wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów  

z niepełnosprawnościami; realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników 

Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji. 

 

5.5. Dostępność infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów 

dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów 

w ramach pracy własnej 

 

Uczelnia, a w tym Wydział, podobnie jak w przypadku technologii informacyjno-

komunikacyjnych, dysponuje infrastrukturą wspierającą proces kształcenia i jednocześnie 

umożliwiającą studentom pracę własną zarówno na terenie Uczelni (czytelnia), jak i z domowego 

zacisza poprzez korzystanie z udogodnień systemowych i informatyczno-komunikacyjnych, które 

zdecydowanie bardziej są preferowane przez studentów, co daje się zaobserwować na 

podstawie liczby osób korzystających z pracy własnej na miejscu w Uczelni i osób 

wykorzystujących narzędzia informatyczne. Należą do nich przede wszystkim: zasoby 

biblioteczne, zakupiony w 2016 r. system MAK+ i możliwość korzystania z platformy 

elektronicznej, IBUK (PWN), w tym z tzw. e-booków; Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 
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(JSA), sylabusy i materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców w formie papierowej 

oraz elektronicznej; platforma edukacyjna czy też środki multimedialne pomocne w realizacji 

zajęć dydaktycznych. Studenci także za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej otrzymują 

od wykładowców wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów, w tym np. 

materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne, co także ułatwia im proces kształcenia  

w zakresie ich indywidualnego rozwoju. Dostęp do materiałów możliwy jest również dzięki 

platformie edukacyjnej. Uczelnia posiada asymetryczne łącze internetowe w całej Uczelni, co 

również pozwala studentom na swobodne realizowanie zadań w ramach pracy własnej właściwie 

z każdego miejsca na terenie Uczelni. Ponadto studenci mają możliwość  korzystania w pełni  

z infrastruktury Uczelni do wykonywania zadań wynikających z programu studiów w ramach 

pracy własnej, w szczególności mogą korzystać z Biblioteki i czytelni Uczelni, a w razie potrzeby  

z dostępnych sal. 

Uczelnia w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakupiła platformę edukacyjną – 

system, który wspiera proces tworzenia i udostępniania zajęć elektronicznych przez 

wykładowców lub administratorów dla studentów. Zajęcia elektroniczne mogą być tworzone na 

platformie. Treść zajęć może być wprowadzona przez wykładowcę lub stworzona na podstawie 

istniejących dokumentów np. plików PowerPoint, Pdf czy Word. Dzięki platformie edukacyjnej 

kadra dydaktyczna ma dostępne opcje, takie jak: import zajęć; samodzielne tworzenie zajęć  

w narzędziach do tzw. authoringu, śledzenie pracy użytkownika z zajęciami, czasu spędzonego na 

zajęciach, zdobytych punktów, miejsca ukończenia zajęć. W ramach portalu uprawnieni 

użytkownicy mogą tworzyć/edytować/usuwać zajęcia. W ramach zajęć autor może zdefiniować 

takie elementy, jak: zajęcia; listy obecności; egzaminy; ankiety; erraty; zasoby do pobrania  

w postaci plików, wideo, wideo YouTube; warsztat (z możliwością oceny współuczestników); 

dedykowany FAQ, dedykowane forum; dedykowany chat; ogłoszenia; artykuł z bazy wiedzy; 

szkolenia/zajęcia tradycyjne; zadania otwarte; konsultacje; konsultacje on-line; 

wideokonferencje. Platforma wpiera procesy prowadzenia egzaminów on-line poprzez 

podsystem egzaminów. W ramach podsystemu wpierane są m. in. następujące procesy: 

tworzenie egzaminu - proces prowadzenia egzaminów pozwala wykładowcom Uczelni 

przeprowadzanie testów wiedzy studentów za pomocą portalu. Portal wspiera proces wymiany 

materiałów naukowych pomiędzy wykładowcami a studentami. Wymiana dokumentów odbywa 

się za pomocą modułów: dokumentów; bazy wiedzy; wiadomości. W ramach modułów 

wspierane są następujące procesy: publikacji i udostępnianie dokumentów - publikacja  

i udostępnianie dokumentów umożliwia wykładowcom wymianę dokumentów i materiałów 

naukowych, jak również udostępnianie materiałów studentom; przeglądanie udostępnionych 

plików; wysłanie i odbieranie wiadomości na portalu - wysyłanie i odbieranie wiadomości 

pozwala przesyłać komunikaty do studentów, jak również umożliwia załączanie plików do 

wiadomości, co pozwala na szybkie przekazanie materiałów wybranej grupie studentów 

materiałów; publikacja artykułu w bazie wiedzy - prowadzenie bazy wiedzy pozwala na 

udostępnianie studentom artykułów naukowych. Wydział w realizacji zajęć zdalnych może 

korzystać z:  platformy edukacyjnej + Misrosoft Teams oraz Microsoft Teams. 

Ponadto obecnie w ramach powyższego projektu wdrażane są System Zarządzania 

Informacją i Badaniami Ankietowymi oraz System Rekrutacji Studentów. System Zarządzania 

Informacją i Badaniami Ankietowymi umożliwi: pracownikom Uczelni: gromadzenie w jednym 
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systemie informacyjnym danych o współpracy Uczelni z pracodawcami, którzy: zatrudniają 

studentów, przyjmują studentów na staż, przyjmują studentów na praktykę (w tym w ramach 

prowadzonych projektów dofinansowanych z UE); gromadzenie w jednym systemie danych  

o prowadzonych aktywnościach Uczelni związanych z działalnością 3 misji, tj. prowadzonych 

warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z pracodawcami, wizytach studyjnych, innych 

aktywnościach, które w części realizowane są w ramach działów zarządzających projektami,  

w tym UE; zarządzanie procesem współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a Uczelnią dotyczącą 

przyjmowania studentów na staż, praktykę, do pracy, w tym: monitorowanie procesu 

aplikowania studentów, monitorowanie procesu rekrutacji studentów (etapy, liczba informacji, 

wyniki) i generowanie dedykowanych raportów i zestawień dla przedsiębiorców; klientów 

Uczelni, wspieranie przedsiębiorców w procesie definiowania wymagań wobec studentów; 

planowanie spotkań i komunikowanie się ze studentami za pomocą predefiniowanych 

wiadomości i powiadomień; pracodawcom: dzięki udostępnionemu systemowi informacji - 

monitorowanie procesu rekrutacji (etapy, liczba informacji, wyniki), generowanie dedykowanych 

raportów i zestawień; planowanie spotkań i komunikowanie się ze studentami oraz Uczelnią za 

pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień; zarządzanie procesem preselekcji 

kandydatów w oparciu o dane zgromadzone za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oraz 

porównanie kompetencji oczekiwanych przez pracodawcę i posiadanych przez kandydata; 

studentom: dzięki udostępnionemu systemowi informacji – tj. korzystanie z: baz, które będzie 

zawierał system: bazy ogłoszeń prowadzonych rekrutacji na praktykę, staż, szkolenie; bazy 

pracodawców, z którymi współpracuje uczelnia; bazy prowadzonej aktywności 3 misji Uczelni 

(dodatkowe zajęcia, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, etc.); funkcji generowania 

dedykowanych raportów pokazujących, które oferty staży, praktyk są w największym stopniu 

dopasowane do poziomu kompetencji studenta na podstawie m. in. wykonanych testów 

kompetencji i innych czynników istotnych z punktu widzenia aplikowania na staż/praktykę; 

funkcjonalności bezpośredniego aplikowania do organizatora staży/praktyk/szkolenia, w tym na 

taki staż, praktykę, które zostały rekomendowane dla studenta przez system w powyżej 

opisanych dedykowanych raportach; odbieranie spersonalizowanych powiadomień z systemu  

o nowych ofertach staży/praktyk, na podstawie wypełnionych formularzy przez studenta na 

portalu. 

System Rekrutacji Studentów - portal rekrutacyjny umożliwi definiowanie dowolnego 

procesu rekrutacji dostosowanego do potrzeb i wymagań Uczelni. W ramach systemu będzie 

możliwe rozszerzenie standardowego procesu rekrutacyjnego o dodatkowe etapy. W ramach 

etapu selekcji, możliwe ma być zdefiniowanie dowolnych kryteriów przyjęć zgodnych z zasadami 

obowiązującymi na Uczelni. System umożliwi definiowanie: wielu różnych formularzy 

rekrutacyjnych w zależności np. od rodzaju studiów, różnych statusów kandydata w projekcie 

rekrutacyjnym (np. nowy, po wstępnej weryfikacji, po weryfikacji dokumentów itp.), wielu list 

walidacyjnych przypisanych do rekrutacji – zależnych od kraju pochodzenia kandydata (np. 

wymaganie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego). System będzie 

udostępniać narzędzia administracyjne pozwalające zarządzać i monitorować etapy procesu 

rekrutacji. 

W celu zapewnienia udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych 

do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Uczelnia realizuje projekt pn. Wszędzie Sobą Bądź 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada realizację kompleksowego 
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programu rozwoju dostępności Uczelni poprzez dostosowanie jej do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością w zakresie: zmian organizacyjnych na Uczelni; zwiększenia dostępności 

architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni; wdrożenia informatycznych narzędzi i rozwiązań 

na Uczelni; opracowania i wdrożenia procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości  

i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię; wprowadzenia do programów nauczania 

modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnością; realizacji szkoleń  

z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu ich 

świadomości i kompetencji. 

 

5.6. System biblioteczno-informacyjny uczelni oraz zakres dostosowany do potrzeb 

wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku 

 

Biblioteka Uczelni w Poznaniu jest biblioteką główną Uczelni (Uczelnia posiada także filie 

Biblioteki na każdym Wydziale, obecnie, nie licząc Wydziału w Poznaniu, kształcenia prowadzone 

jest na ośmiu wydziałach, analogicznie w każdym z ośmiu wydziałów znajduje się filia Biblioteki). 

Biblioteka w Poznaniu znajduje się w siedzibie Wydziału przy ul. Orzeszkowej 1. Zbiory Biblioteki 

stanowią bazę naukową oraz biblioteczną i są systematycznie powiększane poprzez zakupy, dary, 

wymianę międzybiblioteczną, a także uczelnianą działalność wydawniczą. Biblioteka gromadzi 

wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe, skrypty, podręczniki, wydawnictwa specjalistyczne, 

materiały informacyjne (także elektroniczne). Zakupy dokonywane są ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki Wydziału i kierunku zarządzanie. Biblioteka gromadzi wydawnictwa 

zwarte, ciągłe i specjalne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z ocenianym 

kierunkiem studiów. 

Zbiory Biblioteki Uczelni składają się z zasobów Biblioteki Uczelni w Poznaniu oraz 

poszczególnych Filii. Biblioteka główna, jak i każda jej filia dysponuje pulą pieniędzy na zakup 

książek i powiększanie dostępu do tzw. e-booków w związku z poszerzającą się ofertą 

dydaktyczną (uwzględnioną w planie zakupów i przeznaczonego na ten cel corocznego budżetu). 

W lipcu 2016 r. Biblioteka zakupiła profesjonalny system zarządzania zbiorami MAK+. Do 

systemu na bieżąco wprowadzane są nowe dane (publikacje). Biblioteka zamieszcza na stronie 

internetowej uaktualniany cyklicznie wykaz zbiorów, co pozwala zorientować się czytelnikom, 

czy poszukiwane przez nich publikacje znajdują się w zasobach biblioteki oraz zaplanować 

wcześniejsze ich wypożyczenie. Studenci mają możliwość wglądu w prace absolwentów Uczelni 

(na miejscu), które są wyeksponowane z podziałem na kierunki studiów oraz rok obrony. Lista 

takich prac jest także dostępna w wersji papierowej do wglądu studentów w Bibliotece 

Wydziału. Studenci mogą również korzystać z konsultacji naukowych i bibliograficznych, a także 

zapoznawać się i korzystać z szerzej pojętej działalności naukowej i kulturalnej Biblioteki (np.: 

akcji noc bibliotek, spotkań autorskich itd.).  

Za pośrednictwem strony internetowej Uczelni zarówno studenci, jak i pracownicy mogą 

korzystać z katalogu online, sprzężonego z bazą zasobów dostępną za pośrednictwem systemu 

Mak+, który stanowi podstawę prac i gromadzenia zbiorów poszczególnych Bibliotek: Biblioteki 

w Poznaniu i wszystkich Filii. 

Bezpośrednio w Bibliotece studenci mogą skorzystać z Internetu, dzięki czemu mogą, 

poza korzystaniem z katalogu online, zapoznać się z zasobami np. Wirtualnej Biblioteki Nauki  

(w niej np. zbiory Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science), udostępnianej od lutego 2010  

r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, niektórymi czasopismami w wersji elektronicznej, 
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publikowanymi w ramach tzw. Open Access oraz z zasobów strony Google Scholar, a także 

zasobami elektronicznymi udostępnianymi za pośrednictwem takich stron internetowych jak: 

epnp.pl,depot.ceon.pl, isap.sejm.gov.pl, journals.bg.agh.edu.pl, otworzksiazke.pl, polona.pl,https

://fbc.pionier.net.pl/, http://digital.fides.org.pl/dlibra, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra , 

https://www.sbc.org.pl/dlibra. Studenci i pracownicy Uczelni mają również możliwość 

korzystania z zasobów Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica,  a także z tzw. 

programów publikowania otwartego, np. Springer Open Choice (które mają określone ramy 

czasowe funkcjonowania). Na uwagę zasługuje także współpraca Uczelni z EPNP (e-Publikacje 

Nauki Polskiej).  

W listopadzie 2012 r. podpisano umowę z platformą elektroniczną IBUK (PWN), 

powiększając w znacznym zakresie dostęp studentów do literatury naukowej z własnego 

domu/sprzętu. W grudniu 2013 r. rozszerzono umowę z IBUK (PWN) o kolejne tytuły książek  

z zakresu: zarządzania, bezpieczeństwa i pedagogiki (170 publikacji. Następna roczna umowa, 

powiększająca dostęp do publikacji została podpisana w grudniu 2014 r. (178 publikacji). Kolejna 

umowa została podpisana w grudniu 2015 (421 publikacji. Następna umowa została podpisana, 

jak co roku, w grudniu 2016 r. i pozwoliła na dostęp do 456 tytułów publikacji. Pod koniec 

grudnia 2017 r. została podpisana z IBUK nowa umowa (414 publikacji). Kolejna umowa 

podpisana rok później to dostęp do 417 tytułów publikacji wykupionych. 

Kolejne umowy opiewały na: w roku 2018 114 tytułów, w roku 2019 na 117 tytułów,  

w roku 2020 podpisano umowę na udostępnienie 126 tytułów, a następnie umowę stanowiącą 

rozszerzenie podstawowego pakietu, zwiększającą zbiory o kolejnych 1554 tytuły.  

Czytelnicy mogą (zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej) zamawiać „skany” 

z książek. W Bibliotece w Poznaniu istnieje też możliwość zamawiania i przedłużenia terminu 

oddania książek drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Studenci i pracownicy mogą również 

korzystać z czytelni (z uwzględnieniem wymogów sanitarnych i wytycznych rządowych  

i ministerialnych dotyczących zagrożenia pandemicznego). Czytelnia stanowi wydzieloną część 

pomieszczenia Biblioteki.  

Wydział planuje budżet tak, aby studenci mieli dostęp do literatury obowiązkowej 

umieszczonej w sylabusach. Stąd też systematycznie są dokonywane przeglądy literatury 

zawartej w sylabusach i jej aktualizacje. Dzięki takim działaniom studenci mogą wypożyczać  

z Biblioteki publikacje wskazane w sylabusach do każdego przedmiotu. W trosce o wysoką jakość 

nauczania i tym samym dostęp do najbardziej wartościowych naukowych publikacji, możliwe jest 

przesyłanie za pomocą funkcji „Zaproponuj książkę” informacji o książkach (zgodnych z profilem 

nauczania), które pracownicy Uczelni/studenci chcieliby, aby znalazły się  w zasobach Biblioteki. 

Sugerowane przez nich tytuły, po weryfikacji, zostają zakupione z funduszu Biblioteki. Ponadto, 

na stronie Biblioteki studenci mogą zapoznać się z katalogiem on-line zasobów. Rejestracja  

w Bibliotece oraz korzystanie ze zintegrowanego elektronicznego systemu bibliotecznego Mak+ 

umożliwia studentom nie tylko przeglądanie egzemplarzy dostępnych w bibliotece, ale także ich 

zamawianie oraz rezerwacje. 

Na stronie biblioteki uczelnianej do wglądu dostępna jest także instrukcja korzystania  

z takiego katalogu, a także: instrukcja korzystania z elektronicznej platformy zasobów 

edukacyjnych: zbioru elektronicznych publikacji naukowych oraz lista wykupionych na platformie 

dostępnych książkowych pozycji elektronicznych, do których mają dostęp studenci oraz 

nauczyciele akademiccy: https://www.wsb.net.pl/o-uczelni/biblioteka/ibuk-libra/. 
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Na stronie dostępna jest także lista bibliotek online: https://www.wsb.net.pl/o-

uczelni/biblioteka/, oraz lista bibliotek, z którymi Biblioteka współpracuje w ramach tzw. 

wypożyczeń międzybibliotecznych, a także regulamin, według którego wypożyczenia takie 

odbywają się. 

Biblioteka WSB nawiązuje i kontynuuje liczne kontakty z innymi bibliotekami, np. 

Biblioteką Narodową, Biblioteką Akademii Sztuki Wojennej, Biblioteką Sejmową, Biblioteką 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteką Raczyńskich, Biblioteką 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu, Biblioteką 

Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteką Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w  Opolu, 

Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Książnicą Pomorską; oraz instytucjami, np. MON, ABW, Biurem 

Bezpieczeństwa Narodowego czy też Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony 

Przeciwpożarowej. Dodatkowo wszystkie Filie Biblioteki Uczelni podpisały umowy o współpracy  

z miejscowymi bibliotekami, rozszerzając w ten sposób dostęp studentów oraz pracowników do 

fachowej literatury.  

W wyposażeniu Biblioteki znajduje się także sprzęt zakupiony z myślą  

o studentach z niepełnosprawnością. Znajdują się tu aktualnie dwa skanery oraz 

oprzyrządowanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (specjalistyczne 

klawiatury przystosowane do osób niedowidzących, lupy przenośne, dyktafony, powiększalnik 

stacjonarny itp.). Część sprzętu studenci z niepełnosprawnością mogą (na określonych zasadach) 

wypożyczyć do domu.  

 

5.7. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy 

dydaktycznej i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udział  

w ocenie różnych grup interesariuszy 

 

W celu monitorowania i doskonalenia infrastruktury Uczelni zarządzeniem rektora  

są powołane osoby tzw. administratorzy terenu, którzy mają za zadanie nadzór nad właściwym 

wykorzystaniem pomieszczeń będących terenem Uczelni i informowanie o stanie technicznym, 

sanitarnym i estetycznym pomieszczeń. Dzięki tym działaniom Uczelnia systematycznie doskonali 

swoją bazę dydaktyczną m. in. dla wygody prowadzących zajęcia oraz studentów od bieżącego 

roku akademickiego wynajęto dodatkowe pomieszczenie – salę konsultacji, w której wykładowcy 

mogą przyjmować studentów – oprócz pokoju wykładowców. Ponadto zawsze przed i po 

zajęciach, a także na koniec każdego cyklu kształcenia, mając szerszy ogląd potrzeb w ww. 

zakresie swoim spostrzeżeniami dzieli się kadra dydaktyczna i doradza, jaki zakres bazy 

dydaktycznej można udoskonalić. 

W celu monitorowania i doskonalenia infrastruktury Uczelni są przeprowadzane 

systematyczne działania w formie monitoringu na temat oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej 

i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego. W każdym miesiącu w Wydziale 

prowadzone są rozmowy telefoniczne ze studentami w tym zakresie, a na szczeblu uczelnianym 

następuje ich weryfikacja. Podstawowym celem przeprowadzonego badania jest poznanie opinii 

studentów, jako interesariuszy wewnętrznych, na temat bazy dydaktycznej i naukowej oraz 

systemu biblioteczno-informacyjnego. Monitoring jest przeprowadzany w formie 

niesformalizowanej, dzięki telefonicznej rozmowie można więcej się dowiedzieć oraz uzyskać 

wskazówki spostrzeżenia do możliwość usprawnień. Na podstawie przeprowadzonego 

monitoringu można stwierdzić, że ogólnie studenci dobrze ocenili funkcjonowanie Wydziału. 
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Niemniej w przypadku jakichkolwiek uwag, systematycznie oraz na bieżąco wyciągane są wnioski 

i usprawnienia działania. Wydział stara się na bieżąco remontować i modernizować 

pomieszczenia, w których przebywają studenci oraz stara się je doposażać wg realnych potrzeb 

interesariuszy. 

Wydział dysponuje zasobami materialnymi oraz infrastrukturą, wspierającą proces 

kształcenia i związaną z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, do której należą przede 

wszystkim: informatyczny system biblioteczny MAK+, który umożliwia zdalne przeglądanie 

katalogów, sprawdzenie dostępności książek, jak również ich rezerwowanie, przedłużanie 

terminu zwrotu itp.; materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców w formie 

papierowej oraz elektronicznej (w zależności od potrzeb); platforma e-learningowa; środki 

multimedialne pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych oraz system USOS umożliwiający m. in. 

monitorowanie przebiegu procesu kształcenia indywidualnego studenta, przeprowadzanie 

procesu ewaluacji czy też monitorowanie efektywności kształcenia i wpisywania ocen przez 

wykładowców itd. Ponadto studenci mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb wynikających ze 

swojego stopnia niepełnosprawności, by w pełni mogli korzystać z procesu kształcenia. Uczelnia 

korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), co niewątpliwie wpływa na stałe 

podnoszenie poziomu jakości kształcenia.  

 Ponadto studenci za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej otrzymują od 

wykładowców i pracowników administracyjnych wszelkie informacje dotyczące poszczególnych 

przedmiotów (np. materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne). Dostęp do materiałów 

możliwy jest również dzięki funkcjonującej  w Uczelni platformie edukacyjnej. 

Uczelnia posiada bezprzewodowe łącze internetowe. Łącze jest wykorzystywane przez 

studentów i prowadzących zajęcia, którym udostępniona zostaje także infrastruktura WiFi  

z routerami pozwalającymi na swobodne korzystanie z Internetu. 

W ramach doskonalenia bazy dydaktycznej Wydział ściśle współpracuje z różnymi 

grupami interesariuszy, w tym ze studentami, z uwzględnieniem ich potrzeb, z wykładowcami, 

którzy są praktykami, ww. Radą pracodawców czy też instytucjami, które m. in. udostępniają 

Uczelni bazę dydaktyczną w ramach istniejących porozumień czy też dzielą się swoimi 

spostrzeżeniami co do możliwości, jakie można wykorzystać w praktycznej nauce zawodu. Dzięki 

tym sugestiom Uczelnia systematycznie zwiększa liczbę zawieranych porozumień  

z interesariuszami zewnętrznymi w celu lepszego przygotowania studentów do zawodu. W 

trakcie realizowanych zajęć poza Uczelnią ze współpracującymi podmiotami kładzie się nacisk na 

poznanie oraz zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania firmy,  

jakość zarządzania, marketing sprzedaży, zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania informacji 

oraz ogólnymi warunkami BHP; poznanie oraz zrozumienie zewnętrznych i wewnętrznych 

warunków funkcjonowania instytucji i podmiotów odpowiadających za szeroko rozumiany 

aspekt zarządzania; bliższe poznanie środowiska prawnego określającego zasady działania 

danego podmiotu; zapoznanie się z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na 

określonym stanowisku, czy też w określonej jednostce organizacyjnej. W trakcie zajęć studenci 

nabywają szereg istotnych umiejętności praktycznych, do których należą m. in.: rozpoznawanie  

i umiejętne stosowanie procedur administracyjnych; umiejętności w zakresie organizacji pracy; 

sprawne komunikowanie w organizacji; współpraca w zespole, zdolności kooperacyjne; 

podejmowanie decyzji; identyfikowanie potrzeb organizacji. W ramach współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi doskonali się system wykorzystania infrastruktury podmiotów jako bazy do 
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praktycznego kształcenia studentów w rzeczywistych warunkach, a także aktualnego i przyszłego 

miejsca pracy. 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

6.1. Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-

gospodarczego 

Uczelnia, a w niej Wydział, zgodnie z misją i wizją Uczelni, ewoluuje i przeobraża się pod 

wpływem współczesnych zjawisk, takich jak: globalizacja gospodarki, wzrost roli edukacji i badań 

naukowych w społeczeństwie wiedzy i gospodarce opartej na wiedzy, komercjalizacja wyników 

badań czy też racjonalizacja zarządzania ograniczonymi zasobami ludzkimi. Jednak zawsze 

angażuje swoje wysiłki dydaktyczne również w obszarach ważnych historycznie, kultywuje  

i szanuje tradycję, włącza się w zadania polityki społecznej, wdraża mechanizmy i narzędzia 

wspierania studentów i lokalnych społeczności działaniami prospołecznymi. 

Rozwój Wydziału skierowany jest również na współpracę z ośrodkami w obszarze 

europejskich przedsięwzięć budowania kadr w obszarze zarządzania. Współpraca  

z interesariuszami osadzona jest w nowoczesnym modelu Uczelni. Model ten cechuje się 

współpracą z interesariuszami zewnętrznymi oraz zorientowaniem głównie na zapotrzebowanie 

rynku pracy. Wydział współpracuje z firmami, przedsiębiorcami, instytucjami w zakresie 

kształcenia i tym samym buduje pożądane relacje z administracją publiczną, przedsiębiorstwami, 

spółkami, organizacjami itp. 

Wydział wraz z Radą Pracodawców buduje programy studiów, a w tym efekty uczenia 

się, co pozwala na profesjonalne zarządzanie modelem praktycznym kształcenia. Wydział jest 

przedsiębiorczy, wielowymiarowy, kształci z kadrą praktyków, która działa w wielu obszarach 

skierowanych na zasoby organizacyjne, buduje kadry o wąskiej specjalizacji, jednocześnie 

współpracując z firmami i przedsiębiorstwami w zakresie jakości zarządzania oraz aktywnie 

współtworzy bezpieczną przyszłość. 

W sferze zarządzania Wydział wraz z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

realizuje strategię działania – spełnianie misji Uczelni, wskazanie celów strategicznych takich, jak: 

kadra dla bezpieczeństwa, kształtowanie świadomości nowych zagrożeń wśród społeczności 

lokalnej, edukacja wśród młodzieży, kampanie społeczne, badanie efektów działań i obserwacji 

losów absolwenta zatrudnionego u interesariuszy zewnętrznych. Idea współpracy i partnerstwa 

kojarzona jest z ideą non profit, która realizując swoją społeczną misję, zabiega o przyjazne 

stosunki z różnorodnymi interesariuszami działającymi w jej otoczeniu. 

Wydział w ramach budowania programu studiów na kierunku zarządzanie współpracuje  

z otoczeniem gospodarczym oraz opiniotwórczym i dlatego pozwala na przyswajanie studentom 

wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa, zagrożeń 

systemów bezpieczeństwa informacji czy też przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne 

funkcjonowanie obywateli.  

Zarządzanie to ciągły proces podejmowania decyzji bazujących na rzetelnej wiedzy, 

obserwacjach i doświadczeniach, a współcześni absolwenci stają się nie tylko biernymi 

konsumentami nabytej wiedzy, lecz także jej twórcami. Zakres wiedzy i umiejętności, który 

posiada absolwent zarządzania jest dostosowany do rynku pracy w zakresach życia społeczno-
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gospodarczego. Absolwenci ocenianego kierunku są zatrudniani m. in. w: firmach, organizacjach 

o charakterze gospodarczym i administracyjnym, przedsiębiorstwach produkcyjnych, 

handlowych czy usługowych, firmach zarządzających bezpieczeństwem, administracji publicznej, 

z którymi Uczelnia ma podpisane trwałe porozumienia o współpracy. 

Zapotrzebowanie na współpracę z interesariuszami jest tym większe, im bardziej 

widoczne są potrzeby i zmiany, które w otoczeniu społeczno-gospodarczym następują. Dlatego 

Wydział współpracuje z nimi w zakresie działań edukacyjnych, a w tym zajęć terenowych  

i studenckich praktyk zawodowych. Ponadto Wydział organizuje spotkania interesariuszy, np.  

w ramach Rady Pracodawców, na których omawia się, ocenia i wprowadza zmiany dotyczące 

procesu kształcenia. Rada Pracodawców zwraca szczególną uwagę na stosunek zajęć 

praktycznych do teoretycznych, ich interdyscyplinarność oraz przydatność. Według Rady 

Pracodawców kierunek spełnia wymagania dotyczące praktycznego aspektu kształcenia 

menadżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią 

samodzielnie kierować zasobami organizacji bądź przygotowania doradców biznesowych.  

Z uwagi na powyższe czynniki, zarządzanie wpisuje się w strategiczne priorytety UE, co wynika  

z rozwijania silnej i prężnej bazy gospodarczej, a także przekształcanie gospodarki europejskiej  

w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, przy jednoczesnej ochronie 

środowiska naturalnego, nasilania się zmian demograficznych, a w tym starzenia się 

społeczeństwa, które szczególnie wpływa na zmiany jakościowe na rynku pracy, w tym 

związanych z globalizacją, poszerzającą się sferą nierówności społecznych i masowym 

przemieszczaniem się całych grup ludności, a także z rozwoju nowych technologii, które 

rewolucjonizują sposób życia i komunikacji. 

W procesie praktycznego kształcenia mają swój udział m. in. następujący interesariusze 

zewnętrzni: PHU „Edison”/Biuro podróży w Plewiskach, Centrum Powiadomienia Ratunkowego 

w Poznaniu, LTP-LOGISTYKA sp. z o.o. w Murowanej Goślinie, Volkswagen Poznań sp. z o.o. 

 z siedzibą w Poznaniu, SMILE Marcin Aumiler w Poznaniu, Imperial Tobacco Polska S.A.  

w Tarnowie Podgórnym, Doktor Leks sp. z o.o. we Wrocławiu, ADNAPTeam Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ADNAP w Poznaniu, Gospodarstwo Szkółkowe „Rosanex” w Miłostowie, 

Gospodarstwo Rolne W. Przybył w Doruchowie, Kancelaria Prawno-Detektywistyczna, 

Europejskie Biuro Detektywistyki i Bezpieczeństwa w Poznaniu, Menadżer bezpieczeństwa dr inż. 

Marian Kryłowicz w Poznaniu, Observer Security Group sp. z o.o. w Słubicach czy też 

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Sztuk i Sportów Walki w Głogowie. 

Do projektów Wydziału realizowanych w ostatnich latach, w ramach współpracy  

z interesariuszami zewnętrznymi, można zaliczyć: 

• projekt AZS – cykliczny projekt finansowany ze środków Uczelni realizowany przy 

wsparciu partnerów oraz interesariuszy zewnętrznych. Projekt zakłada rozwój środowiska 

studenckiego pod kątem rozwoju fizycznego, kultury fizycznej oraz integracji środowiska 

akademickiego. Działania w tym zakresie są równocześnie integracyjnym wydarzeniem 

społeczności lokalnej, którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Założenia projektu każdorazowo odpowiadają oczekiwaniom studentów. Projekt stawia sobie za 

zadanie rozwój fizyczny i psychiczny studentów oraz utrzymanie dobrej komunikacji z lokalnym 

środowiskiem; 

• projekt Zbiórka krwi – partnerstwo w cyklicznie organizowanych przez Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zbiórkach krwi. Głównym założeniem 
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projektu jest edukacja w zakresie krwiodawstwa, działalności charytatywnej i propagowania 

zachowań prospołecznych wśród studentów oraz mieszkańców Poznania i okolic; 

• projekt Ekspert WSB - realizowany ze środków własnych Uczelni przy udziale praktyków 

zatrudnionych w Uczelni. Projekt polega na prowadzeniu stron w mediach społecznościowych 

angażujących studentów i interesariuszy na kierunkach związanych z zarządzaniem, 

bezpieczeństwem i psychologią w poszerzanie wiedzy z zakresu ww. kierunków studiów. Projekt 

prowadzą wykładowcy WSB. Eksperci prowadzą własne portale naukowe, na których zapoznają 

studentów i interesariuszy ze współczesną problematyką kierunków, wskazując jednocześnie 

nowe ścieżki kształcenia lub wprowadzenie nowych umiejętności do programu; 

• projekt Rekrut WSB realizowany w roku akademickim 2018/2019 - finansowany ze 

środków własnych Uczelni. To portal prezentujący interesariuszy w kontekście nawiązanej 

współpracy. Nasi przyszli rekruci i studenci mieli dzięki niemu dostęp do informacji o wspólnych 

projektach, możliwościach odbycia praktyk, dodatkowych szkoleniach czy miejscach pracy. Portal 

stanowił źródło informacji o współpracy i działaniach dydaktycznych. Portal służył również 

kształtowaniu oferty edukacyjnej i jednocześnie był narzędziem badawczym. Pozwalał śledzić 

działania różnych podmiotów i tym samym budować nowe efekty uczenia się na specjalnościach; 

• projekt Warsztaty w szkołach – realizowany ze środków własnych Uczelni głównie przez 

nauczycieli akademickich, ale również przez innych interesariuszy zatrudnionych w Uczelni. Są to 

warsztaty prowadzone przy udziale studentów dla młodszych kolegów, ułatwiające wejście  

w dorosłe życie, rozwój, podejmowanie decyzji, efektywne zarządzanie czasem czy radzenie 

sobie ze stresem; 

• projekt UE Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 

(POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 3.5.; 8mln. Pełne finansowanie NCBiR. Kompleksowe programy 

szkół wyższych) - projekt obejmuje staże, szkolenia, praktyki, warsztaty dla studentów kierunku 

zarządzanie. Projekt obejmuje wszystkich chętnych studentów Uczelni. W ramach projektu 

powstaną również wspólne inicjatywy z interesariuszami zewnętrznymi, jak np. programy 

wspomagające ludzi młodych wchodzących na rynek pracy; 

• projekt Horyzont 2020 „Granty na Granty” ze środków ministerialnych (nr 3410/GG 

horyzont 2020/2015/0 realizowany z poziomu całej Uczelni na wszystkich wydziałach), który 

zakładał głównie działania w celu budowania kultury bezpieczeństwa poprzez prowadzenie 

badań wśród różnych grup społecznych i odnotowywanie poczucia bezpieczeństwa w zakresie 

budowania tożsamości grupy, przynależności, identyfikowania się z grupą czy też komunikacji  

w grupie. Projekt zakładał szkolenia w zakresie kierunku zarządzanie - program szkoleniowy dla 

przedsiębiorców i studentów kształtujący budowanie świadomości bezpieczeństwa 

informacyjnego i BHP. To seria szkoleń i jednocześnie integralna część programu prowadzonych 

w Uczelni. Studenci mogli brać udział w zajęciach i warsztatach, na których uczono ich 

mechanizmów i technik komunikacji. Studenci uczestniczący w programie nabyli kwalifikacje 

VCC. Sformułowano też wówczas efekty uczenia się dla specjalności zarzadzanie, co wpisano na 

stałe do programu studiów w zakresie umiejętności; 

• projekt Obóz sportowy Wyższej szkoły Bezpieczeństwa - to pobyt integracyjny dla 

studentów wraz z interesariuszami zewnętrznymi i wykładowcami Uczelni. Przyświecają mu cele 

dydaktyczno-szkoleniowe i integracyjne. Program obozu wdraża uczestników w kształcenie także 

w obrębie problematyki zarządzania oraz wskazuje nowe ścieżki zainteresowań przyszłych 

studentów. Pomaga także kształtować program studiów. Projekt zakłada również warsztaty 

robocze oraz konsultacje na temat prowadzonych specjalności; 
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• Projekt Dni Otwarte WSS w Poznaniu - realizowany ze środków własnych Uczelni przy 

udziale interesariuszy Wydziału. Służy promowaniu właściwego zarządzania bezpieczeństwem  

i specjalności realizowanych na ocenianym kierunku. Udział partnerów otoczenia społeczno-

gospodarczego w zakresie kierunku zarządzanie dotyczy m.in.  administracji samorządowej. Dni 

Otwarte służą mieszkańcom, szkołom oraz studentom, gdyż podczas ich trwania można 

skorzystać z porad specjalistów i zobaczyć m. in. elementy zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych, sposoby efektywnego zarządzania marką czy firmą. Projekt stawia sobie za zadanie 

utrzymanie dobrej komunikacji z lokalnym środowiskiem, a w szczególności dobrych relacji  

z najbliższym otoczeniem; 

• projekt Dzień Studenta – cykliczny projekt finansowany ze środków Uczelni realizowany 

przy wsparciu partnerów oraz interesariuszy zewnętrznych (m. in. Menadżera bezpieczeństwa dr 

inż. Mariana Kryłowicza, Kancelarii Prawno-Detektywistycznej oraz Observer Security Group sp.  

z o.o. w Słubicach). Projekt zakłada realizację zajęć praktycznych przez studentów, połączoną  

z integracją środowiska akademickiego oraz społeczności lokalnej Poznania. Założenia projektu 

każdorazowo odpowiadają aktualnym oczekiwaniom środowiska. Projekt służy studentom, gdyż 

podczas jego trwania można skorzystać z porad specjalistów. Projekt stawia sobie za zadanie 

utrzymanie dobrej komunikacji z lokalnym środowiskiem, a w szczególności dobrych relacji  

z najbliższym otoczeniem, połączone z integracją środowiska akademickiego oraz społeczności 

lokalnej Poznania. Poprzez ten projekt Wydział uświadamia nie tylko studentów, ale i lokalne 

społeczności w zakresie budowania bezpieczeństwa firmy, przeciwdziałania nieuczciwej 

konkurencji czy pracy detektywa i prawnika; 

Wydział realizuje politykę otwarcia się na otoczenie społeczne i gospodarcze, zapraszając 

do udziału przedstawicieli pracodawców również na konferencje, kongresy, seminaria, w których 

zawsze uczestniczą w dyskusji panelowej. Wówczas omawiane są również programy studiów 

Uczelni i Wydziału w kontekście tematów poruszanych na konferencjach. Zmiany w programach 

studiów, głównie w sylabusach przedmiotów wniosły konferencje: XVI i XVII Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja XXI wieku” (2018, 2019 r.). 

 

6.2. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy 

 i wpływu jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji. 

 

Formy współpracy z interesariuszami i jej wpływ na program studiów są stale 

monitorowane, oceniane i doskonalone. Ma to miejsce w każdym roku akademickim, co 

związane jest z ustalaniem programu studiów dla poszczególnych edycji. Oferta edukacyjna jest 

dostosowywana do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy. W pracach 

nad koncepcją i programem studiów wykorzystywany jest także system gromadzenia  

i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

Uczelni, którym koordynuje na Wydziale mgr Karolina LEŃCZUK. 

Wydział w obszarze kształcenia na kierunku zarządzanie w głównych założeniach i celach 

polityki jakości integruje środowiska i kształci w sposób praktyczny, m. in. dzięki stosunkowo 

unikatowym w skali kraju specjalnościom przeznaczonym dla wąskich grup zawodowych. 

Studenci mogą także podejmować kształcenie interdyscyplinarne na trzech specjalnościach, 

dzięki czemu mają szansę na poznanie różnorodności programu studiów, co stanowi 

immanentną wartość dla bycia atrakcyjnym na rynku pracy. W ten sposób Wydział staje się 

jeszcze bardziej nowoczesny, otwarty i przyjazny studentom. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 70 

 

W procesie kształtowania powyżej przedstawionej koncepcji kształcenia brali udział 

interesariusze wewnętrzni, będący pracownikami Uczelni i specjalistami w dziedzinach 

związanych z ocenianym kierunkiem studiów oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego,  

a także interesariusze zewnętrzni, którzy m. in. są członkami Rady Pracodawców ds. oceny 

praktycznego kształcenia studentów, będącej kolegialnym organem doradczym dziekana 

Wydziału w zakresie jakości kształcenia praktycznego studentów. Opracowując program studiów, 

wzięto pod uwagę także opinie osób z zewnątrz Uczelni, z którymi posiada ona podpisane 

porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki zawodowe i którzy znają aktualne potrzeby 

rynku pracy. Ponadto Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu 

dostosowania kierunków studiów i programów studiów do potrzeb rynku pracy. Wykładowcy 

Uczelni wyposażają, zgodnie z sylabusami, studenta w grupę umiejętności, które pozwolą mu 

zaistnieć w zmieniającej się rzeczywistości. Zadania dydaktyczne oparte są na systemie wyzwań 

zawodowych i społecznych, wymagających nieustannego doskonalenia się. Uczelnia monitoruje 

aktywność wykładowców na polu społecznym i praktycznym, by angażować studenta, który nie 

tylko przyswaja wiedzę, ale również aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia problemowego 

z zachowaniem relacji: mistrz–student. Absolwent Uczelni ma określone, jako obywatel Unii 

Europejskiej, kwalifikacje i kompetencje, podlegające międzynarodowej uznawalności. W dobie 

powstawania nowych zawodów i dużej dynamiki rynku pracy Uczelnia śledzi i identyfikuje 

potrzeby pracodawców oraz odpowiednio dostosowuje do nich programy studiów. W aspekcie 

krajowej współpracy z podmiotami edukacyjnymi i gospodarczymi Wydział podejmuje działania  

z wieloma interesariuszami zewnętrznymi. Wydział posiada bowiem szeroką bazę partnerów,  

z którymi współpracuje nie tylko w zakresie kształtowania programów studiów, ale i wspólnych 

przedsięwzięć edukacyjnych czy też akcji społecznych. 

Wydział kształtuje proces edukacyjny z perspektywy absolwentów Uczelni i ich miejsca 

na rynku pracy, stąd też tak ważne jest dla niego wykorzystanie osiągnięć badawczo-

rozwojowych w opracowaniu koncepcji kształcenia i realizacji procesu kształcenia. Otwarte 

portale społecznościowe zapewniają możliwość interdysplinarnych rozwiązań dla dydaktyki. 

Wydział w dużej mierze korzysta z pomocy interesariuszy wewnętrznych, zatrudniając praktyków 

zgodnie ze specjalnościami prowadzonymi na kierunku zarządzanie. Programy kształcenia 

specjalności Audyt i kontrola jakości zarządzania opiniowali m. in. interesariusze wewnętrzni, m. 

in. prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI, mający dorobek naukowy dotyczący ergonomii systemu pracy, 

zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, 

ekonomiki pracy, informatyki w zarządzaniu systemem pracy. 

Odpowiedzialni za specjalność Marketing i zarządzanie sprzedażą to m. in. mgr inż.  

Wojciech SKOWROŃSKI (w latach 2009-2014 obejmował stanowisko Dyrektora Produkcji, 

a od 2014 roku do dzisiaj jest Dyrektorem Fabryki Imperial Tobacco Polska S.A. 

w Jankowicach) oraz dr Anna STOPPEL, mająca wysokie kompetencje z zakresu marketingu, 

budowania i rozwoju marki oraz sprzedaży.  

Programy kształcenia w zakresie specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

oraz BHP opiniowali m. in.: Centrum Powiadomienia Ratunkowego (CPR) w Poznaniu, LTP-

Logistyka sp. z o. o w Murowanej Gośliny, Menadżer bezpieczeństwa/Stowarzyszenie dla 

bezpieczeństwa dr. inż. Mariana Kryłowicza, Kancelaria Prawno-Detektywistyczna oraz Observer 

Security Group sp. z o. o w Słubicach, Europejskie Biuro Detektywistyki i Bezpieczeństwa  

w Poznaniu, jak również interesariusze wewnętrzni, m. in. mgr Edward CZERNY - wieloletni 

praktyk w zakresie BHP.  
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

7.1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia  

i planach rozwoju kierunku 

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia odgrywa bardzo ważną rolę zarówno  

w budowaniu koncepcji kształcenia, jak i planach dalszego rozwoju kierunku studiów 

zarządzanie. Przede wszystkim Uczelnia poświęca bardzo dużo uwagi kwestii ciągłej aktualizacji  

i poszerzaniu dotychczasowych partnerstw międzynarodowych oraz pozyskiwaniu nowych. Stale 

są podpisywane umowy międzyinstytucjonalne dotyczące współpracy w ramach programu 

wymiany międzynarodowej Erasmus Plus i to zarówno z uczelniami wyższymi z krajów programu, 

jak i z krajów partnerskich (główne priorytety: Federacja Rosyjska, Ukraina). Poza tym trwa 

proces ciągłego pozyskiwania partnerów zagranicznych w Partnerstwie Wschodnim 

(porozumienia, listy intencyjne), z którymi Uczelnia wiąże wielkie nadzieje dotyczące wymiany 

dydaktyczno-wychowawczych i badawczych doświadczeń. Stad też przykłada się duże wysiłki 

nakierowane na wzmocnienie wsparcia mobilności międzynarodowej studentów (program 

Erasmus Plus); wzmocnienie wsparcia mobilności międzynarodowej pracowników dydaktycznych 

i administracyjnych Wydziału (program Erasmus Plus), a także tworzenie programów wymiany  

z Uczelniami partnerskimi. 

Mając powyższe na uwadze, rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia wiąże się 

ściśle z koncepcją kształcenia i planami rozwoju kierunku w zakresie działań zmierzających m. in. 

do: 

• zbudowania wysokiej jakości – atrakcyjnych dla cudzoziemców – programów studiów; 

• zawierania międzynarodowych umów o współpracy; zwiększenia liczby wspólnych 

projektów edukacyjnych i zawodowych realizowanych przez Uczelnię z zagranicznymi partnerami 

(m. in. wspólna organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, przykładowo: 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku”); 

• zwiększenia grona cudzoziemców studiujących na Wydziale; 

• podnoszenia poziomu profesjonalizmu kadry akademickiej przez większe 

zaangażowanie w badania i projekty zawodowe oraz edukacyjne prowadzone z partnerami 

zagranicznymi, poszerzenia udziału recenzentów zagranicznych w ocenach publikacji 

zamieszczanych w monografiach naukowych i „Przeglądzie Naukowo-Metodycznym. Edukacja 

dla bezpieczeństwa”; 

• stworzenia warunków mających przyciągnąć najlepszych studentów i naukowców 

zagranicznych; 

• zwiększenia mobilności międzynarodowej studentów i pracowników poprzez udział  

w programie Erasmus Plus. 

Współpraca międzynarodowa Wydziału jest ukierunkowana na wymianę doświadczeń  

w zakresie procesu kształcenia oraz dostosowania programów studiów do międzynarodowych 

standardów m. in. w następujących aspektach: stałej wymiany informacji dotyczącej planów 

studiów oraz priorytetowych przedmiotów kształcenia dla ocenianego kierunku pomiędzy 

Uczelnią a uczelniami partnerskimi; obserwacji sposobów realizacji programów studiów na 

uczelniach partnerskich w czasie wizyt oraz realizowanych mobilności; stałego stosowania 
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procedur European Credit Transfer System (ECTS), udziału w konferencjach międzynarodowych 

oraz programach szkoleń.   

Osiąganie celów wynikających z misji Uczelni i Wydziału umożliwiają m. in. 

międzynarodowe konferencje naukowe organizowane od początku istnienia Uczelni. W każdym 

roku gromadzą setki uczestników ze świata nauki, edukacji, administracji państwowej  

i samorządowej, biznesu oraz ośrodków zagranicznych, przyczyniając się do popularyzacji 

wyników badań naukowych z zakresu szeroko pojętego zarządzania i bezpieczeństwa. Należą do 

nich m. in.: Konferencja Naukowa Studentów „Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie  

w codzienności” (3 edycje), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla 

Bezpieczeństwa” (15 edycji), Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne 

jutro. Reminiscencje i zagrożenia” (4 edycje), Międzynarodowa Konferencja naukowa 

„Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” (12 edycji), Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Bezpieczeństwo Zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne” (6 edycji), Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Kultura pokoju” (5 edycji) oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„EDUKACJA XXI wieku” (17 edycji). Podczas wszystkich konferencji organizowane są panele 

dyskusyjne, w których biorą udział studenci zagraniczni i polscy, w tym również studenci 

programu Erasmus Plus. Wspomniane dyskusje przyczyniają się do integracji środowiska 

krajowego i zagranicznego. Każda z wymienionych konferencji naukowych owocuje 

wielotomowymi publikacjami naukowymi, stanowiącymi cenny materiał zarówno dla 

pracowników prowadzących badania, jak i dla studentów.   

 

7.2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze 

szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych 

 

Wydział przywiązuje wagę do tych elementów w programie studiów, które służą 

umiędzynarodowieniu. Program studiów uwzględnia zarówno zajęcia ćwiczeniowe lektoratu  

z języka angielskiego jako obligatoryjnego, jak również zajęcia ćwiczeniowe lektoratu z języka 

obcego do wyboru, którym może być może być język angielski, niemiecki bądź rosyjski  

w zależności od wyboru studenta.  

W celu umiędzynarodowienia programów studiów w ramach wymiany międzynarodowej 

Erasmus Plus opracowano niezbędne elementy programu studiów w języku angielskim dla 

studentów kierunku zarządzanie, aby umożliwić im udział w procesie kształcenia. Ponadto 

program studiów został przygotowany w taki sposób, aby znalazły się w nim przedmioty,  

a w ramach nich treści, o zakresie międzynarodowym. Przy realizacji programów studiów 

założono poszerzenie zakresu tematycznego przedmiotów kształcenia o kwestie 

międzynarodowe, w tym śledzenie wyzwań współczesności i trendów globalizacyjnych. Wydział 

zachęca również studentów i pracowników do udziału w wymianie międzynarodowej Erasmus 

Plus, w konferencjach międzynarodowych (zwłaszcza organizowanych przez Uczelnię), 

publikowania artykułów w języku angielskim w wydawanych przez Uczelnię monografiach  

i czasopiśmie naukowym, jak również do udziału w projektach badawczych służących 

umiędzynarodowieniu, na które Uczelnia ma przeznaczone własne środki budżetowe. 
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7.3. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposoby 

weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny 

 

Stopień przygotowania studentów kierunku zarządzanie do uczenia się w językach 

obcych jest każdorazowo ustalany na początku zajęć z lektoratów językowych, gdyż wiąże się  

z indywidualnymi kompetencjami każdego ze studentów. Dlatego też nauczyciele prowadzący 

zajęcia z lektoratów, aby dostosować poziom prowadzonych zajęć do potrzeb i oczekiwań 

studentów przeprowadzają testy sprawdzające poziom kompetencji językowych studentów i na 

tej podstawie dzielą ich na grupy w zależności od poziomu znajomości danego języka. Z kolei do 

sposobów weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich 

oceny należą m. in. egzaminy, kolokwia ustne i pisemne, sposób wypowiadania się w języku 

obcym podczas zajęć, aktywność studenta, testy sprawdzające, zadania indywidualne i grupowe, 

dyskusje i rozmowy w języku obcym, sprawdzanie znajomości tekstu obcego ze słuchu, zadania 

do przygotowania w czasie bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, referaty itd. 

Szczegółowe sposoby weryfikacji i oceny osiągniętych efektów uczenia się w zakresie znajomości 

języka obcego zawarte są w sylabusach. 

 

7.4. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry 

 

Mobilność oraz umiędzynarodowienie procesu kształcenia w Uczelni są niezmiernie 

ważne dla strategii jej rozwoju. Wydział, kształcąc studentów na kierunku zarządzanie poprzez 

internacjonalizację procesu kształcenia, bierze udział w zwiększaniu zasięgu wymiany 

międzynarodowej oraz w tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa Europejskiego. Celem tego 

procesu jest budowa potencjału ludzkiego na podstawie przygotowania mobilnej kadry 

dydaktycznej gotowej do podjęcia pracy w dowolnym czasie i kraju Unii Europejskiej. Dlatego też 

Wydział czynnie uczestniczy w międzynarodowej wymianie studentów i nauczycieli 

akademickich, która pozwala jej uczestnikom na zdobycie nowych kompetencji miękkich  

i twardych. W międzynarodowej mobilności pracowników Wydziału upatruje się możliwości 

skuteczniejszego przepływu informacji, zweryfikowania poglądów i spojrzenia na problematykę, 

z którą przyjdzie się mierzyć studentom, wreszcie doskonalenie procesów zarządczych oraz 

procesu kształcenia. Zachęca się nauczycieli podczas narad metodycznych lub komisji 

wydziałowych do przedstawiania studentom podczas zajęć badań zagranicznych zespołów 

badawczych, literatury obcojęzycznej czy korzystania z zagranicznych baz danych, aby 

motywować studentów do używania języka obcego podczas cyklu studiów.  

Wydział w ramach programu wymiany międzynarodowej stara się zapewnić jak 

najszersze możliwości wyjazdów zagranicznych. Stąd duża dbałość o stałe poszerzanie zakresu 

współpracy międzynarodowej z jednostkami zagranicznymi. Już w maju 2008  r. Uczelnia 

otrzymała Kartę Sokratesa i tym samym przystąpiła do programu Socrates Erasmus 

adresowanego zarówno do studentów, jak i do kadry dydaktycznej. W sierpniu 2012  

r. podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu 

„Uczenie się przez całe życie" w sprawie przyznania dofinansowania na realizację działań typu 

"mobilność" w ramach Programu Erasmus, będącego komponentem Programu "Uczenie się 

przez całe życie". Od 2014 r. Uczelnia posiada akredytowaną kartę ECHE dla szkolnictwa 

wyższego i co roku startuje w konkursie o dofinansowanie ze środków Erasmusa mobilności 

studenckich, dydaktycznych oraz administracyjnych.  



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 74 

 

W roku 2021 r. Uczelnia otrzymała Kartę ECHE uprawniającą do udziału w kolejnej edycji 

programu Erasmus Plus na lata 2021-2027. Od wielu lat Uczelnia prowadzi międzynarodową 

współpracę z podmiotami edukacyjnymi na podstawie podpisanych umów bilateralnych. 

Obecnie Uczelnia współpracuje z 16 uczelniami, z którymi prowadzi wymianę w ramach 

Programu Erasmus Plus. Dla nauczycieli akademickich i studentów akredytowanego kierunku 

studiów podpisano umowy z uczelniami zagranicznymi, takimi jak: 

• University of Defence in Brno (Czechy), 

• School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava 

(Słowacja), 

• Yeni Yuzyjl University in Istambul (Turcja), 

• Toros University in Mersin (Turcja), 

• University Degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy). 

W planach na najbliższy okres znajduje się podpisanie porozumień z uczelniami, takimi 

jak: University of Zagreb (Chorwacja), Universitat Politècnica de València (Hiszpania), Sapienza 

University in Roma (Włochy), University of Nantes (Francja).  

Każdorazowo, przy podpisywaniu porozumień z uczelniami w ramach programu Erasmus 

Plus, pod uwagę brane są efekty uczenia się oraz kompatybilność programów studiów. Podstawą 

do porównywania programów jest system ECTS. Po powrocie studentów z wymiany brane są pod 

uwagę ich wykazy zaliczeń (Transcript of Records), co również pozwala na porównanie 

programów studiów między uczelniami. 

Wydział stwarza zatem możliwości wymiany międzynarodowej swoim studentom 

(wyjazdy na studia i praktyki) i pracownikom (wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne).  

W programie Erasmus Plus z wymiany międzynarodowej skorzystało  

w ostatnich latach 8 studentów Wydziału. W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia gościła 

nauczycieli z uczelni partnerskich, takich jak: Saint-Petersburg State Agrarian University (Rosja) 

oraz Horbachevsky State Medical Univeristy (Ukraina). Nauczyciele uczelni partnerskich 

przeprowadzili wykłady otwarte dla studentów kierunku zarządzanie. Tematy wykładów to: 

• “Global health; Global Burden of Disease” – Hanna Saturska, 

• “Communications in the system of comparative management; General Management 

Basic; Motivation, incentives and wages” – Pavel Lukichev. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej  

w ciągu ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 1. Liczba studentów i pracowników uczestniczących w wymianie 

międzynarodowej Erasmus Plus. 

Rok Rodzaj programu międzynarodowego 

Liczba uczestniczących w wymianie 

Studentów Nauczycieli akademickich 

WYJAZDY PRZYJAZDY WYJAZDY PRZYJAZDY 

2018/2019 Erasmus Plus 6 9 6 2 

2019/2020 Erasmus Plus 1 10 1 0 

2020/2021 Erasmus Plus 1 6 3 0 

 

Uczelnia odnotowała wyższe zainteresowanie wyjazdami na studia zagraniczne w roku 

akademickim 2018/2019 i promowała wyjazdy również w roku 2019/2020. Obecna sytuacja 

pandemiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała 
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znaczący spadek zainteresowania wyjazdami ze strony zarówno studentów, jak i pracowników 

oraz nauczycieli akademickich.  

Niskie zainteresowanie wymianą zagraniczną w Wydziale jest skutkiem przeważającej 

liczby studentów zaocznych, którzy pracują lub wychowują dzieci. Z tego powodu dla Uczelni jest 

to wyzwanie, aby pozyskać większą liczbę osób wyjeżdżających na studia. W obecnym roku 

akademickim w Wydziale chęć wyjazdu zgłosiła 1 studentka, dla której organizowana jest 

mobilność w semestrze letnim. W wydziałach Uczelni zauważalny jest trend, iż z programu 

wyjazdów studenckich korzystają głównie studenci studiów stacjonarnych (niepracujący, osoby 

w wieku 20-22 lat).  

Od tego roku akademickiego działania motywujące studentów Wydziału do udziału  

w wymianie zagranicznej zostaną zintensyfikowane poprzez promowanie wyjazdów mieszanych 

(łączenie studiów zagranicznych w formie tradycyjnej i online). Uczelnia, chcąc zachęcić 

studentów Wydziału do korzystania z programu, planuje wprowadzenie darmowych kursów 

języka obcego dla osób, które zdecydują się na wyjazd. Kursy będą opłacone dzięki finansom 

europejskim programu Erasmus Plus - co oznacza darmowe podwyższenie kompetencji 

językowych dla studentów wyjeżdżających.  

Uczelnia w obecnym roku akademickim realizuje projekt w programie Erasmus Plus  

w Akcji 1: Mobilność studentów i pracowników szkolnictwa wyższego – współpraca z krajami 

programu. Wydział otrzymał 6 nominacji studentów z uczelni zagranicznej, którzy będą 

realizować mobilność studencką. Wydział przygotowuje dla studentów przedmioty prowadzone 

w języku angielskim przez polską kadrę dydaktyczną w semestrze letnim 2021/2022. 

W ramach wsparcia dla studentów zagranicznych jest organizowany projekt pod nazwą 

„Mentor”, którego celem jest pomoc studentom oraz integracja studentów zagranicznych ze 

studentami Uczelni. W roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020 w projekcie brali udział 

polscy studenci, co dla obu stron miało znaczenie nie tylko dydaktyczne, ale również  pozwoliło 

na integrację kultury polskiej i zagranicznej. Studenci, oprócz zajęć, mieli bowiem możliwość 

skorzystania z wydarzeń integrujących środowisko akademickie oraz zapoznania się z kulturą 

kraju. Uczestniczyli m. in. w otrzęsinach studentów. Nauczyciele akademiccy: dr Danuta 

BARTKOWIAK oraz dr hab. inż. Daniel FIC, dbając o osoby przyjeżdżające do Uczelni, zarówno 

uczą studentów z programu Erasmus Plus, jak i organizują wycieczki po muzeach czy teatrach, co 

jest bardzo cenione przez studentów. Stąd też co roku organizowane jest spotkanie dla 

studentów zagranicznych podczas 100-lecia niepodległości Polski oraz imienin ulicy Świętego 

Marcina w Poznaniu. Studenci zagraniczni i polscy skorzystali również z możliwości darmowego 

uczestnictwa w III Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro” 

organizowanym przez Uczelnię w dniach 5-7 grudnia 2018 r. Studenci zagraniczni referowali 

swoje tematy podczas panelu studenckiego wraz ze studentami z Polski. Wszyscy studenci 

przedstawiali swoje referaty w języku angielskim. Była to kolejna okazja do integracji między 

kulturami. Wsparcia podczas pobytu studentów zagranicznych na Kongresie udzielali studenci 

biorący udział w projekcie „Mentor”.  
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7.5 Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia oraz doskonalenie warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również 

wpływ rezultatów umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację 

 

W celu monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia są 

przeprowadzane systematyczne działania w formie sprawdzania opinii nauczycieli oraz 

studentów na temat procesu kształcenia. Uczelnia dokłada wszelkich starań ku doskonaleniu 

procesu umiędzynarodowienia poprzez promowanie programu wymiany międzynarodowej, 

jakim jest Erasmus Plus (spotkania indywidualne i grupowe ze studentami oraz pracownikami 

Wydziału w celu uświadomienia, jakie są możliwości skorzystania z wyjazdu zagranicznego). 

Podczas narad metodycznych poruszane są nie tylko kwestie możliwości uzyskania korzyści z ww. 

programu, ale również kwestie dotyczące wnioskowania pracowników o dofinansowanie stażów 

i konferencji zagranicznych, wynikające z Regulaminu działalności badawczo-wdrożeniowej. 

Innym przejawem doskonalenia internacjonalizacji jest zapraszanie gości zagranicznych do 

przeprowadzenia cyklu zajęć lub wykładów otwartych – podłożem do tego typu działań są 

spotkania międzynarodowe z partnerami Uczelni oraz wyjazdy kadry w ramach programu 

Erasmus Plus, podczas których omawiane są możliwości podjęcia współpracy również w zakresie 

wizytowania nauczycieli zagranicznych w Wydziale. 

Innym przejawem doskonalenia internacjonalizacji w Wydziale jest popularyzacja 

konferencji międzynarodowych. Wydział wyznaczył sobie cel, jakim jest zwiększanie liczby 

referujących i publikujących osób z zagranicy. Ponadto, nauczyciele akademiccy akredytowanego 

kierunku chętnie przyjmują zaproszenia do włączenia się do prac komitetów naukowych  

i organizacyjnych konferencji międzynarodowych.  

 

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

 

Aby zwiększyć komunikatywność i umiędzynarodowienie informacji na stronie 

internetowej, zostały utworzone jej wersje obcojęzyczne, tj. oprócz języka polskiego jest też 

wersja anglojęzyczna i w języku rosyjskim. 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

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

 

8.1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym 

potrzeb studentów z niepełnosprawnością 

 

System wsparcia obejmuje potrzeby różnych grup studentów, do których zalicza się 

między innymi: studentów z niepełnoprawnością; członków studenckich organizacji oraz 

samorządu studenckiego; studentów szczególnie uzdolnionych oraz przedsiębiorczych; 

studentów przeżywających sytuacje kryzysowe, studentów mających niepowodzenia edukacyjne; 

studentów pierwszego roku studiów, studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów itd.  
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Formy wspomagania dla grupy studentów z niepełnosprawnością 

 

Studenci rozpoczynający studia otrzymują informację o udogodnieniach, stypendiach  

i alternatywnych formach egzaminów. W celu wsparcia studentów ze znaczną 

niepełnosprawnością ruchową Wydział umożliwia studentom transport z domu na Uczelnię, na 

terenie miasta Wydziału. Studenci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mają prowadzone 

zajęcia w najbardziej dostępnych salach, aby ograniczyć potrzebę przemieszczania się  

(w odniesieniu do zajęć realizowanych w salach). Dla studentów ze znaczną niepełnosprawnością 

jest możliwe przydzielenie asystentów wspierających poruszanie się po obiektach Wydziału oraz 

inne czynności umożliwiające studiowanie (np. pomoc osobom z niepełnosprawnością przy 

wypełnianiu dokumentów związanych z procesem kształcenia; pomoc przy sporządzaniu notatek 

z zajęć dydaktycznych i praktyk; pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową przy 

pokonywaniu barier architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz  

w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni; dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których 

uczą się osoby z niepełnosprawnością były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej 

dostosowanym do ich potrzeb; informowanie studentów z niepełnosprawnością o ułatwieniach 

dla nich wprowadzonych przez Uczelnię; pomoc  w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia 

materiałów dydaktycznych; wspieranie studenta z niepełnosprawnością w załatwianiu wszelkich 

formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanatach i innych jednostkach 

organizacyjnych Uczelni; pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych). W celu wsparcia dla 

studentów z wadą wzroku i wadą słuchu Wydział umożliwia oddzielne lektoraty z języka obcego. 

Lektoraty prowadzone są w małych grupach w dostosowanej formie (dla studentów z wadą 

słuchu prowadzone są głównie w formie pisanej, natomiast dla osób z wadą wzroku realizowany 

jest program zajęć w formie ustnej). Dla nowych studentów słabo widzących czy niewidomych 

Uczelnia oferuje kurs orientacji przestrzennej, dzięki któremu zapoznają się z obiektami Wydziału 

oraz bliskim otoczeniem. Ponadto Wydział wyposażony jest w przenośny system głośników 

bezprzewodowych, który wraz z mikrofonem może być szybko umieszczony w dowolnej sali. 

Studenci z niepełnosprawnością mogą uzyskać zgodę na nagrywanie wykładów oraz mogą 

zabiegać o otrzymywanie materiałów dydaktycznych prezentowanych na zajęciach w formach 

elektronicznych. Każdy student z niepełnosprawnością otrzymuje ważne informacje (terminy 

składania wniosków o stypendia dla osób z niepełnosprawnością, informacje o innych 

programach i stypendiach, oferty pracy, ważne wydarzenia dotyczące osób  

z niepełnosprawnością itp.), ponadto w razie potrzeby uzyskuje pomoc w wypełnieniu tych 

dokumentów i wniosków. W trakcie sesji studenci z niepełnosprawnością mogą mieć 

przeprowadzane egzaminy w dostosowanej do nich formie. W zależności od potrzeb są to testy  

z powiększonym drukiem, pomoc asystenta lub wydłużony czas egzaminu. Studenci  

z niepełnosprawnością mogą też korzystać z porad psychologicznych na Wydziale. Prodziekan ds. 

społecznych członek BON zna stan zdrowia studentów z niepełnosprawnością oraz ich sytuację, 

pomaga w kontaktach z wykładowcami, reguluje sprawy związane ze zwiększoną absencją na 

zajęciach, opiniuje pisma i podania oraz proponuje rozwiązania problemów. Nauczyciele 

akademiccy pracujący na Uczelni są informowani przez prodziekana ds. społecznych  

o wskazaniach do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Ponadto Uczelnia w ramach realizacji 

projektu pn. Wszędzie Sobą Bądź dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będzie 

zwiększała dostępność Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie: zmian 
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organizacyjnych na Uczelni; zwiększenia dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na 

Uczelni; wdrożenia informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni; opracowania i wdrożenia 

procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez 

Uczelnię; wprowadzenia do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów 

z niepełnosprawnościami; realizacji szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników 

Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji. 

 

Formy wspomagania dla grupy studentów należących do studenckich organizacji oraz 

samorządu studenckiego 

 

Studenckie organizacje, w tym koła naukowe i samorząd studencki, są istotnym 

składnikiem życia społeczności Wydziału. Umożliwiają studentom rozwijanie zainteresowań 

przez poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności, często 

wykraczających znacznie poza program studiów. Władze Wydziału wspierają działania 

studenckich organizacji przez zabezpieczenie zaplecza lokalowego, zaopatrzenie w artykuły 

niezbędne do bieżącej działalności, pomoc w organizacji imprez oraz różnych przedsięwzięć,  

w tym badawczych i wydawniczych. Studenckie organizacje, w tym koła naukowe i samorząd 

studencki, przy wsparciu opiekunów i Wydziału, współorganizują konferencje czy sympozja,  

w których sami też uczestniczą, a następnie mają możliwość opublikowania tekstów  

w wydawnictwie uczelnianym.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów szczególnie uzdolnionych oraz 

przedsiębiorczych 

 

Uczelnia umożliwia studentom szczególnie uzdolnionym i przedsiębiorczym oraz  

z wysokimi osiągnięciami naukowymi skorzystanie z indywidualnej organizacji studiów; 

umożliwia studentom uzyskującym osiągnięcia naukowe czy dydaktyczne otrzymanie 

stypendium czy nagrodę przyznawaną z budżetu Uczelni. Uczelnia realizuje projekt pt. 

Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, 

informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów Uczelni, co  

w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej. Celem 

projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów, odpowiadającym potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na ich efektywność zatrudnieniową. 

Studenci uzdolnieni z wysoką średnią mają większe szanse na udział w szkoleniach 

finansowanych w ramach projektu pt. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Formy wspomagania dla grupy studentów przeżywających sytuacje kryzysowe 

 

W celu wsparcia tej grupy studentów Uczelnia wprowadziła dyżury dziekańskie  

i rektorskie oraz dodatkowo dyżur – wsparcie, które umożliwiają studentom bezpośredni kontakt 

z władzami Wydziału/Uczelni w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, a także w celu bieżącego 
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rozwiązywania spraw studenckich powołano opiekunów roku osoby, które pomagają studentom 

w zakresie wszelkich kwestii, w tym i sytuacji kryzysowych. Uczelnia wspomaga też tę grupę 

studentów poprzez przyznawanie następujących stypendiów wypłacanych z dotacji pochodzącej 

z budżetu państwa: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych 

studentów oraz zapomogi. W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia 

konsultacje psychologiczne. W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, w celu 

zapewnienia sprawnej organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczególnie zapewnienia studentom 

Uczelni właściwego wsparcia pomocy związanej z zaistniałą sytuacją kryzysową, powołano Zespół 

pomocy kryzysowej. Zadaniem działań Zespołu pomocy kryzysowej jest udzielenie wsparcia 

studentom we wszelkich sprawach, które są dla nich ważne, a pojawiły się w okresie zagrożenia 

koronawirusem. Należą do nich w szczególności sprawy: socjalno-bytowe, finansowe, 

organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze, psychologiczne, społeczne, osobiste i inne, które są 

przedmiotem trosk czy obaw studentów związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową. W ramach 

Zespołu pomocy kryzysowej uczelnia wspiera studentów, oferując pomoc psychologiczną 

(adekwatnie do rekomendacji MEiN, jaką jest pakiet psychologiczny). Powołane na członków 

zespołu osoby udzielają pomocy m. in. studentom zmagającym się z trudnymi sytuacjami, 

kryzysami natury psychologicznej i emocjonalnej, wynikłymi w szczególności w wyniku pandemii 

i różnorodnych obciążeń z nią związanych. Osoby z zespołu udzielają wsparcia, wskazują do 

jakich instytucji/osób można zgłosić się w celu podjęcia terapii, uzyskania dodatkowego 

psychologicznego wsparcia. Informują również o możliwościach dotyczących pomocy 

materialnej, zapomogach, pomocy z budżetu państwa. Informacje dotyczące różnych możliwości 

wsparcia publikowane są dodatkowo na stronie internetowej Uczelni. By zintensyfikować  

i rozszerzyć obszary wsparcia, po konsultacjach ze studentami oraz analizach monitoringu 

nastrojów studentów, wprowadzono dodatkowy dyżur wsparcia studentów. Studenci mają 

możliwość zgłoszenia się na dyżur realizowany za pomocą narzędzia MS Teams oraz dodatkowo 

telefonicznie i e-mailowo. Jednym z celów pełnionego dyżuru jest wspieranie studentów w toku 

studiów: udzielanie odpowiedzi na pytania, wątpliwości, zbieranie sugestii dotyczących 

funkcjonowania Uczelni, kształcenia zdalnego, obsługi, realizacji zajęć itp. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom i potrzebom studentów w zakresie dodatkowego wsparcia, decyzją rektora 

rozszerzono możliwe formy zaliczeń i egzaminów, wydłużono czas zaliczeń i egzaminów, a także 

w określonych sytuacjach powodowanych kryzysem pandemicznym złagodzono rygory zaliczeń  

i egzaminów. Dodatkowo Uczelnia zapewnia studentom możliwość spotkania z psychologiem  

w ramach kadry psychologów – wykładowców, dydaktyków i praktyków zatrudnionych  

w Uczelni. Uczelnia wprowadziła również dodatkowe warsztaty i szkolenia z zakresu psychologii  

i obszarów związanych z ww. tematyką. 

 

Formy wspomagania dla grupy studentów mających niepowodzenia edukacyjne 

 

W celu wsparcia tej grupy studentów wyznaczane są w Uczelni dyżury dydaktyczne 

mające charakter indywidualnych konsultacji, których obowiązek realizacji spoczywa na każdym 

nauczycielu akademickim. Podczas dyżurów nauczyciele akademiccy służą studentom pomocą 

naukową i dydaktyczną. Uczelnia wprowadziła również dyżury dziekańskie i rektorskie, które 

umożliwiają studentom bezpośredni kontakt z władzami Wydziału/Uczelni oraz wsparcie  

w przypadku niepowodzeń edukacyjnych. W celu bieżącego rozwiązywania spraw studenckich 

powołani są opiekunowie roku, czyli osoby, które pomagają studentom w zakresie wszelkich 
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kwestii związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, a w tym przede wszystkim z procesem 

kształcenia. W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia konsultacje 

psychologiczne.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów z pierwszego roku studiów 

 

W celu wsparcia studentów pierwszego roku zarządzeniem rektora została wprowadzona 

procedura mająca na celu m. in. zapewnienie właściwego nadzoru dydaktyczno-wychowawczego 

nad studentami I roku oraz poprawienie jakości procesu kształcenia. Studenci pierwszego roku 

wymagają bowiem większego wsparcia z uwagi na to, że wszystko jest dla nich nowe i nieznane. 

Istotą procedury jest stały kontakt i monitoring obecności studentów na zajęciach oraz ich 

postępów w nauce. Prodziekan ds. społecznych  jest zobowiązany do pozyskiwania takich 

informacji od wykładowców, na podstawie których udziela pomocy studentowi oraz motywuje 

go do studiowania. W wielu przypadkach wystarcza jedynie rozmowa, aby student był 

zmotywowany do dalszego studiowania. Ponadto główną rolę we wsparciu tej grupy mają 

opiekunowie roku i grupy dziekańskiej powoływani na mocy zarządzenia rektora na czas trwania 

roku akademickiego lub dłuższy. Mają oni za zadanie utrzymywanie kontaktu i współpracy  

w organizacji procesu dydaktycznego, świadczeń socjalnych i organizowania życia kulturalnego, 

społecznego oraz naukowego. Ponadto opiekun roku wspiera studentów w procesie 

aklimatyzacji w środowisku akademickim; zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu 

Uczelni (działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich); 

zwraca studentom uwagę na szczególnie ważne dla nich na danym etapie studiów zapisy 

Regulaminu studiów. Podobnego wsparcia w adaptacji studentów pierwszego roku udziela też 

Zarząd Samorządu Studenckiego.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów z ostatniego roku studiów oraz 

absolwentów 

 

Jedną z jednostek organizacyjnych Uczelni odpowiedzialnych za wsparcie w działaniach 

w obszarze wspierania studentów wchodzących na rynek pracy jest Akademickie Biuro Karier. 

Biuro świadczy usługi w zakresie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. 

Prowadzi szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy. Organizuje warsztaty 

umożliwiające studentom poznanie i rozwój własnych kompetencji zawodowych oraz 

interpersonalnych. Regularnie zaprasza przedstawicieli praktyki gospodarczej, społecznej  

i kulturalnej, dzięki czemu studenci mogą poznać oczekiwania potencjalnych pracodawców 

dotyczące ich umiejętności i postaw zawodowych. Bardzo ważnym obszarem wsparcia 

realizowanym przez Biuro jest również pozyskiwanie ofert pracy i płatnych staży zawodowych. 

Ambitna i aktywna postawa absolwentów w zakresie chęci podejmowania dalszej nauki, zachęca 

władze oraz pracowników Uczelni, do wzbogacania jej oferty edukacyjnej, studiów 

podyplomowych, w tym kursów i szkoleń specjalistycznych pogłębiających kwalifikacje 

zawodowe studentów i absolwentów Uczelni, organizowanych przez Akademickie Biuro Karier. 

W Uczelni realizowany jest projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach którego 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 81 

 

studenci i absolwenci mają możliwość się rozwijać poprzez na przykład zaplanowane w projekcie 

staże. Staże dadzą studentom realne szanse na znalezienie pracy, czy to bezpośrednio  

u pracodawcy, czy u podmiotów, które współpracują  z organizatorem staży czy w branżach 

pokrewnych z kierunkiem studiów. Ponadto w Uczelni jest wdrażana platforma Akademickiego 

Biura Karier, która ma w pełni usprawnić proces badania monitoringu losów absolwentów.  

W ramach projektu realizowane są szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji 

zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów Uczelni, co 

w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej. Szkolenia 

mają podnieść kompetencje zawodowe studentów Uczelni, odpowiadające potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na efektywność zatrudnieniową studentów. 

 

8.2.  Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

 

Uczelnia wspiera studentów w różnych formach i zakresach w procesie uczenia się, 

 a w tym przede wszystkim w obszarze dydaktycznym, naukowym, pomocy materialnej  

i osób z niepełnosprawnością. W zakresie wsparcia dydaktycznego Uczelnia: stwarza studentom 

możliwość uzupełnienia lub poszerzenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

zdobytych podczas studiów poprzez organizację dodatkowych szkoleń, kursów, seminariów 

naukowych, wykładów otwartych; zapewnia wsparcie poprzez organizację konsultacji/dyżurów 

dydaktycznych z nauczycielami oraz poszukiwanie i wsparcie w realizacji praktyk; umożliwia 

studentom udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus lub innych 

programach mobilnościowych realizowanych przez Uczelnię; umożliwia studentom skorzystanie 

z indywidualnej organizacji studiów; zapewnia studentom odpowiednie warunki kształcenia 

poprzez dbałość o infrastrukturę dydaktyczną; dba o systematyczne poszerzanie zasobów 

Biblioteki; umożliwia studentom korzystanie z czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe 

z dostępem do Internetu, z prywatnego komputera z wykorzystaniem wifi Uczelni. W ramach 

wsparcia naukowego Uczelnia: wspiera tworzenie się kół naukowych, udział studentów  

w projektach badawczych finansowanych ze środków własnych Uczelni, uczestnictwo  

w konferencjach i seminariach naukowych czy też publikowanie przez nich artykułów naukowych 

w wydawnictwie uczelnianym. Uczelnia umożliwia również studentom szczególnie 

wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi skorzystanie z indywidualnej organizacji studiów; 

umożliwia studentom uzyskującym osiągnięcia naukowe czy dydaktyczne otrzymanie 

stypendium czy nagrodę przyznawaną z budżetu Uczelni. W zakresie wsparcia pomocy 

materialnej Uczelnia: przyznaje następujące stypendia wypłacane z dotacji pochodzącej  

z budżetu państwa: socjalne, dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych 

studentów oraz zapomogi; przyznaje stypendia, nagrody dla studentów mających osiągnięcia 

naukowe czy dydaktyczne; zapewnia środki finansowe dla działalności Samorządu Studenckiego 

oraz kół naukowych, a także studentom chcącym publikować swoje prace w wydawnictwie 

uczelnianym; zapewnia środki finansowe na udział studentów w konferencjach naukowych, 

projektach badawczych i warsztatach studenckich. W zakresie wsparcia osób  

z niepełnosprawnością Uczelnia: systematycznie modernizuje wyposażenie sal dydaktycznych 

oraz Biblioteki w sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością; przyznaje 

stypendia dla osób z niepełnosprawnością, umożliwia zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach, 

jeżeli choroba lub niepełnosprawność studenta nie pozwalają mu na udział w zajęciach w trybie 

standardowym, na wniosek studenta dostosowuje zaliczenia i egzaminy do potrzeb osób  
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z niepełnosprawnością, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności; powołała 

pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością nadzorującego proces wsparcia 

studentów z niepełnosprawnością; powołała biuro ds. osób z niepełnosprawnością działające na 

rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnością; utworzyła wypożyczalnię sprzętu 

specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością w celu zapewnienia im pełnego udziału 

w procesie kształcenia. Inne rodzaje wsparcia: 1. W celu wsparcia studentów w procesie 

planowania swojej kariery zawodowej i poruszania się na rynku pracy Uczelnia prowadzi 

Akademickie Biuro Karier, które świadczy usługi doradcze w zakresie szeroko pojętego 

przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy, organizuje szkolenia doskonalące 

kompetencje przydatne na rynku pracy, prezentuje oferty pracy i praktyk, publikowane na 

stronie Uczelni. 2. W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia konsultacje 

psychologiczne na terenie Uczelni. 3. Uczelnia wspiera wszelkie przejawy studenckiej aktywności 

naukowej, kulturalnej, społecznej, samorządowej czy też sportowej. 4. Pracownicy 

administracyjni udzielają wsparcia pod względem informacyjnym i organizacyjnym, poprzez 

bezpośredni kontakt, system informatyczny USOSweb, pocztę elektroniczną oraz informacje 

umieszczane na facebook’u i innych portalach społecznościowych czy w gablotach 5. Ponadto 

często pomoc studentom prowadzona jest na zasadzie swobodnych dyskusji ze studentami  

w celu rozwiązania ich bieżących problemów czy też wspomagania procesu dydaktycznego. 

Spotkania organizowane są przez opiekunów roku, a także na prośbę studentów lub 

zainteresowanego daną tematyką studenta. W spotkaniach uczestniczy również prodziekan ds. 

społecznych, który na bieżąco odbywa spotkania ze studentami w zakresie realizacji przez nich 

procesu kształcenia i kwestii administracyjnych. Na takie spotkania jest również zapraszany 

kierownik dziekanatu, czuwający nad procesem bieżącej obsługi studenta. Na początku każdego 

roku akademickiego na Wydziale organizowane są spotkania, na których zostaje studentom 

zaprezentowana Uczelnia od strony formalnej, organizacyjnej i przedstawiona jest cała struktura 

Uczelni i Wydziału. Ponadto, w celu zapoznania studentów z zasadami funkcjonowania biblioteki, 

obsługą platformy edukacyjnej, obsługą USOSweb, poruszaniem się po stronie internetowej 

Uczelni oraz promowania czytelnictwa wśród studentów, co roku organizowane są szkolenia.  

W Uczelni systematycznie przeprowadza się monitoring uczęszczania studentów na zajęcia 

 i podejmuje się kroki w celu zbadania przyczyn ich nieobecności. Ma to na celu nie tylko 

przeciwdziałanie wykruszalności studentów, ale również pomoc i znalezienie optymalnego 

rozwiązania w przypadku, gdy powodem nieobecności studenta jest np. trudna sytuacja 

rodzinna, finansowa itp. Na Wydziale funkcjonuje system opieki dydaktycznej nad studentami 

kierunków i poszczególnych lat studiów. Opieka w zakresie realizacji praktyk zawodowych 

studentów spoczywa na opiekunie praktyk zarówno ze strony miejsca pracy, jak i Wydziału. 

Ponadto z grona pracowników Wydziału zostali również wybrani doświadczeni pracownicy do 

opieki nad poszczególnymi rocznikami studiów i grupami dziekańskimi. Opiekun roku i grupy 

dziekańskiej jest powoływany na mocy zarządzenia rektora na czas trwania roku akademickiego 

lub dłuższy. Do obowiązków opiekuna należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach 

dotyczących danego roku: z władzami dziekańskimi i kierownikami poszczególnych katedr;  

z kierownikiem przedmiotów i prowadzącymi zajęcia na danym roku; z osobą odpowiedzialną  

w dziekanacie za dany rok studiów oraz ze starostą/ami roku w sprawach właściwych dla danego 

rocznika. Opiekun roku i grupy dziekańskiej reprezentuje interesy studentów danego roku wobec 

władz Wydziału w zakresie: organizacji procesu dydaktycznego, świadczeń socjalnych  

i organizowania życia kulturalnego, społecznego oraz naukowego. Do kompetencji opiekuna roku 
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należy m. in.: uczestniczenie w egzaminach i zaliczeniach komisyjnych; przekazywanie studentom 

podstawowych informacji na temat organizacji studiów, Regulaminu studiów i przepisów 

obowiązujących w Uczelni oraz struktury i funkcjonowania Uczelni; informowanie studentów  

o sprawach bieżących związanych z organizacją semestru, przebiegiem studiów, zaliczeń itp.; 

pomoc w organizowaniu wyborów starosty roku oraz starostów grup dziekańskich; pomoc  

i służenie radą w rozwiązywaniu problemów osobistych studentów; informowanie władz 

Wydziału o sprawach nurtujących studentów; pomoc w organizowaniu uroczystości 

wydziałowych i uczelnianych, a w szczególności immatrykulacji i absolutorium; pomoc 

studentom pierwszego roku w poszukiwaniu informacji na stronie Uczelni; pośredniczenie  

w rozstrzyganiu spraw spornych; udział w weryfikacji wyników sytuacji problemowych. Ponadto 

opiekun roku wspiera studentów w procesie aklimatyzacji w środowisku akademickim; zachęca 

studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni (działalność w kołach naukowych, samorządzie 

studenckim, organizacjach studenckich); zwraca studentom uwagę na szczególnie ważne dla nich 

na danym etapie studiów zapisy Regulaminu studiów; jest w stałym kontakcie ze starostą/ami 

roku i/lub przedstawicielami grup. Opiekun roku uczestniczy wraz ze studentami  

w uroczystościach organizowanych przez Uczelnię i Wydział. Ponadto, dla zaspokojenia potrzeb 

studentów wyznaczane są dyżury dydaktyczne mające charakter indywidualnych konsultacji. 

Uczelnia wprowadziła również dyżury dziekańskie i rektorskie, które umożliwiają studentom 

bezpośredni kontakt z władzami Wydziału/Uczelni w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,  

a także w celu bieżącego rozwiązywania spraw studenckich, czyli osobę, która pomaga 

studentom w zakresie wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, a w tym 

przede wszystkim z procesem kształcenia.   

 

8.3. Formy wsparcia: 

 

a) krajowej i międzynarodowej mobilności studentów 

 

Wydział stale udziela wsparcia i motywuje studentów do udziału w programie wymiany 

międzynarodowej Erasmus Plus. W tym celu są prowadzone kampanie informacyjne. Każdy 

student ma możliwość spotkania się zarówno z wydziałowym (prodziekan), jak i uczelnianym 

specjalistą ds. wymiany międzynarodowej Erasmus Plus. Informacje dotyczące możliwości 

związanych z wyjazdem na uczelnie zagraniczne znajdują się w osobnej zakładce na stronie 

internetowej Uczelni, a aktualności  z nimi związane są zamieszczane zarówno na stronie www, 

jak i na portalach społecznościowych. Organizowane są spotkania indywidualne oraz grupowe 

promujące zalety skorzystania z mobilności międzynarodowej. Przygotowywane są również 

materiały promocyjne: prezentacje, plakaty, ulotki zwiększające świadomość studentów Uczelni 

o możliwościach skorzystania z wymiany międzynarodowej. 

W Uczelni istnieje procedura, zgodnie z którą wyjazd do uczelni zagranicznej w celu 

realizacji mobilności jest formą gratyfikacji dla studenta, stąd przy rozpatrywaniu jego wniosku 

brana jest pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki, co jest dodatkowym czynnikiem 

motywującym studentów do rzetelnej realizacji procesu kształcenia. Formy wsparcia dla 

studenta ze strony wydziałowego oraz uczelnianego specjalisty ds. wymiany międzynarodowej 

Erasmus Plus są następujące: pomoc w przygotowaniu kompletu dokumentów (w zakładce na 

stronie Uczelni udostępniona została instrukcja „Krok po kroku”) dla studentów 

zainteresowanych wyjazdem, skontaktowanie się z uczelnią zagraniczną i uzgodnienie programu 
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studiów oraz przygotowanie kulturowe związane z wyjazdem do innego państwa. W sytuacji, gdy 

kandydat nie prezentuje wystarczającego poziomu języka obcego, wymaganego w uczelni 

zagranicznej, Uczelnia oferuje również wsparcie językowe mające na celu podniesienie 

umiejętności językowych. Innymi czynnościami wspierającymi studenta są monitorowanie 

przebiegu mobilności oraz wnioskowanie do dziekana Wydziału o pełne uznanie i zaliczenie 

programu studiów zrealizowanego na uczelni zagranicznej. Dodatkowo Wydział stale monitoruje 

zainteresowania studentów miejscami, a w tym uczelniami zagranicznymi, z którymi Uczelnia 

mogłaby nawiązać współpracę. 

 

b) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

 

Wydział podejmuje szereg działań mających na celu przygotowanie studentów 

i absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dalszej edukacji. Prezentuje je m. in. oferta 

Akademickiego Biura Karier, które swoje działania koncentruje na niesieniu pomocy i wsparcia w 

zakresie rozwoju zawodowego oraz edukacyjnego studentów i absolwentów w obszarach, takich 

jak: poszukiwanie zatrudnienia, planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz pogłębianie 

kwalifikacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Do kluczowych działań 

podejmowanych przez Akademickie Biuro Karier zalicza się: prowadzenie poradnictwa 

zawodowego (indywidualnego i grupowego) z obszarów, takich jak: szukanie pracy, praktyki  

i staże, zmiana pracy, przygotowanie i korekta profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, 

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, planowanie kariery zawodowej, coaching kariery, 

badanie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego, wybór kursów, warsztatów  

i szkoleń, wybór dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego, wybór szkoły wyższej 

oraz efektywne uczenie się; prowadzenie poradnictwa psychologicznego z obszarów, takich jak: 

radzenie sobie z trudnościami zawodowymi, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pomoc 

podczas kryzysów emocjonalnych i życiowych, poprawa relacji interpersonalnych, rozwijanie 

kompetencji społecznych, podnoszenie jakości życia, radzenie sobie ze zmianą w życiu, 

podejmowanie decyzji; gromadzenie i udostępnianie na stronie internetowej ofert pracy  

i praktyk; organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych – z obszaru zarządzania. W ofercie 

Akademickiego Biura Karier znajdują się warsztaty wpisujące się swoją tematyką w szeroko 

pojęty obszar zarządzania takie, jak np.: „RODO – potrzeba wdrażania i aktualizacji wymagań”, 

„Prawo w codziennym życiu”, „Prawo pracy w pigułce”. W Uczelni dodatkowo w odpowiedzi na 

sytuację pandemii zostały zorganizowane szkolenia specjalistyczne on-line, takie jak m. in. 

„Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych, w tym zamachów terrorystycznych 

i katastrof”, „Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, 

wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych”, „Negocjator policyjny”, „Public relations 

dla służb mundurowych”, „Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych”.  

W swojej ofercie Akademickie Biuro Karier posiada również warsztaty z zakresu 

rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku 

pracy, takich jak m. in.: „Tajemnice umysłu – kurs szybkiego czytania”, „Apteczka pierwszej 

pomocy emocjonalnej”, „Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w instytucjach publicznych  

i prywatnych przedsiębiorstwach”, „MIGAM! Kurs języka migowego”, „Specjalista ds. ochrony 

danych osobowych i informacji niejawnych”. 

Szkolenia specjalistyczne i warsztaty rozwojowe są prowadzone przez specjalistów-

praktyków, dzięki czemu studenci i absolwenci nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności  

https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/rodo-potrzeba-wdrazania-i-aktualizacji-wymagan/
https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/prawo-w-codziennym-uzyciu-2
https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/prawo-pracy-w-pigulce-2
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z wybranych branż zawodowych. Na Wydziale zostały zorganizowane warsztaty, webinaria 

 i szkolenia rozwojowe, takie jak m. in.: „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy”, „Jak 

uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?” oraz „Mnemotechniki, czyli jak się uczyć, żeby 

się nauczyć”. 

Ponadto studenci kierunku zarządzanie mieli możliwość uczestnictwa  

w specjalistycznych, certyfikowanych ścieżkach szkoleniowych z zakresu działalności m. in. Team 

Leader oraz specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji, w ramach projektu POWR. W ramach tych 

ścieżek są realizowane następujące szkolenia: Team Leader: Leadership and Team Skills, 

Komunikacja w zespole z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych na 

przykładzie usług Office 365, Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów; 

Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji: CyberSecurity Foundation, CyberSecurity Practitioner, 

CISA - certyfikowany audytor systemów informacyjnych, wymagania egzaminacyjne, Audytor 

wewnętrzny ISO/IEC 27001, Ochrona danych osobowych dla ABI. Ponadto w 2022 r. planowane 

są szkolenia z zakresu działalności specjalisty ds. zarządzania dostawcami w projektach IT. 

Akademickie Biuro Karier realizuje także programy i wydarzenia aktywizacyjno-

rozwojowe, skupiające się na pogłębianiu zdolności świadomego kreowania kariery edukacyjno-

zawodowej studentów i absolwentów. Ze względu na trwającą pandemię, w poprzednim roku 

akademickim, wszystkie wydarzenia o charakterze targów pracy zostały odwołane oraz 

przełożone na późniejsze terminy. Wśród wydarzeń realizowanych przez Akademickie Biuro 

Karier na Wydziale odbywają się również spotkania rekrutacyjne, spotkania z doradcami 

zawodowymi oraz wykłady otwarte, skupiające się na pogłębianiu zdolności świadomego 

kreowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz poznawaniu specyfiki branży zarządzania. 

Akademickie Biuro Karier prowadzi również bazę ofert pracy i praktyk, kierowanych dla 

studentów oraz absolwentów zarządzania. Oferty pracy i praktyk są zamieszczane na stronie 

internetowej Uczelni, zapewniając tym samym dostęp do aktualnych i sprofilowanych ogłoszeń. 

Wydział stwarza studentom wiele możliwości w zakresie rozwijania icaktywności 

sportowej, organizacyjnej oraz w obszarze przedsiębiorczości. Liczne umiejętności społeczne  

i zawodowe, a także pasję do nauki i samorozwoju studenci oraz absolwenci kierunku 

zarządzanie mogą rozwijać poprzez angażowanie się w projekty badawcze i zawodowe, których 

efektem może być czynny udział w konferencjach naukowych.  

Studenci kierunku zarządzanie bardzo licznie uczestniczyli w II Konferencji Studenckiej 

,,Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności”. Konferencja jest corocznie 

organizowana przez Wydział w Poznaniu przy współpracy organizacji studenckich tj.:  

studenckiego Koła Naukowego „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania, Studenckiego Koła 

Naukowego Ratownik, Samorządu studenckiego oraz Katedry Nauk o Zarządzaniu i Katedry 

Nauki o Bezpieczeństwie. Studencka konferencja obejmuje swą tematyką obszary, takie jak: 

zarządzanie w codzienności: przywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, współczesne 

problemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w codzienności, 

problemy psychologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie bezpieczeństwem 

danych osobowych, systemy zarządzania ochroną zdrowia, zarządzanie jakością. Konferencja 

stworzyła studentom kierunku zarządzanie możliwość zaprezentowania i wygłoszenia referatów 

z interesujących ich zagadnień, a także samego uczestnictwa w tym wydarzeniu naukowym. 

Wystąpienia studentów z kierunku zarządzanie obejmowały następujące referaty: 

ANDRZEJEWSKI Patryk, NOCERA Brandon Luca „Współczesne problemy zarządzania 

bezpieczeństwa pracy”, DZIAMSKA Blanka „Pokolenie X,Y w podejściu i motywacji do pracy”, 
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FRĄCKOWIAK Katarzyna „Mobbing i molestowanie seksualne w opinii społeczności”, IGNASIAK 

Natalia „Stres w pracy i wypalenie zawodowe na przykładzie zawodu handlowca”, JERZY Wioletta 

„Zarządzanie - normalizacja i standaryzacja systemów zarządzania jakością w organizacji”, 

KARASIŃSKA Maria Kazimiera „Zarządzanie ryzykiem zawodowym na stanowisku stolarza  

w zakładzie meblarskim WITOWA Sp. z o.o.”, KUCHTA Weronika „Zarządzanie jakością obsługi 

klienta w firmie energetycznej X”, KULIK Anna „Wpływ audytu wewnętrznego na zarządzanie 

zasobami ludzkimi”, KURASINSKI Krzysztof „Omówienie wyników badań nad procesem 

wdrażania systemu RODO przez wielkopolskie organizacje i instytucje”, PACZYŃSKA Monika 

„Audyt i kontrola jakości w firmie DHL Supply Chain”, PODOLSKA Martyna „Ocena szkoleń 

 z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie XYZ”, POLEGA Agnieszka 

„Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracownikami i pracodawcą 

(studium przypadku)”, RYBARCZYK Natalia „Zarządzanie konfliktem w organizacji”, SOBKOWIAK 

Robert „Sprzedaż usług doradczych w pozyskiwaniu dotacji unijnych, a poprawa jakości 

bezpieczeństwa mieszkańców gmin”, WĘCŁAWIAK Karina „Świadomość pracowników Korporacji 

Grupa Muszkieterów na temat zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych", WILK Monika 

„Prewencja i profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa transportu produktów farmaceutycznych.” 

Uczelnia stwarza studentom możliwość rozwoju i uczestnictwa także w następujących 

konferencjach: Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa; Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej „Edukacja dla bezpieczeństwa”; Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Bezpieczeństwo zdrowotne”, Międzynarodowej Konferencji Ratownik. Konferencje te stwarzają 

możliwość uczestnictwa czynnego lub biernego, a także publikacji referatów w Wydawnictwie 

Uczelni. 

 

c) aktywności studentów: sportowej, organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości 

  

Wydział stwarza studentom wiele możliwości w zakresie rozwijania ich aktywności 

sportowej, wolontariatu oraz aktywności organizacyjnej. W zakresie rozwijania działalności 

sportowej w Wydziale funkcjonuje ASZ, który w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw 

Poznania i Wielkopolski KU AZS WSBezp sklasyfikował się na następujących miejscach: sezon 

2018/2019: 3. miejsce w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych, 9. miejsce w klasyfikacji ogólnej; 

sezon 2019/2020: 2. miejsce w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych; 8. miejsce w klasyfikacji 

ogólnej; sezon 2020/2021: 2. miejsce w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych i 7. miejsce  

w klasyfikacji ogólnej. W zakresie wolontariatu studenci angażowani są do udziału w akcjach 

charytatywnych, zbiórki zabawek i gier planszowych dla dzieci z wybranego domu dziecka (Domu 

Dziecka nr 2 w Poznaniu oraz innych zbiórek) oraz organizacji przedsięwzięć na rzecz schroniska 

(Schronisko Azorek w Obornikach). W ramach członkostwa w kole naukowych „DYRYGENT” – 

Akademia Zarządzania studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie 

zarządzania. Studenckie Koło Naukowe „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania wraz z Studenckim 

Kołem Naukowym Ratownik i Samorządem studenckim oraz Katedrą Nauk o Zarządzaniu  

i Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie, organizuje co roku studencką konferencję naukową 

„Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności”. Uczelnia stwarza studentom 

możliwość rozwoju i uczestnictwa także w następujących konferencjach: IV Międzynarodowym 

Kongresie Bezpieczeństwa; IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura Pokoju”; XV 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja dla bezpieczeństwa”; VI Międzynarodowej 
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Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo zdrowotne”. Konferencje te stwarzają możliwość 

uczestnictwa czynnego lub biernego, a także publikacji referatów w Wydawnictwie Uczelni. 

Aktywność studentów w zakresie przedsiębiorczości jest realizowana poprzez  możliwość 

uczestnictwa w specjalistycznych, certyfikowanych ścieżkach szkoleniowych z zakresu 

działalności m. in. Team Leader, specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji, analityka danych oraz 

menadżera projektu, w ramach projektu POWR. Szkolenia są dedykowane dla wszystkich 

chętnych studentów, którzy myślą przedsiębiorczo o swoim osobistym rozwoju. W ramach tych 

ścieżek są realizowane następujące szkolenia: Team Leader: Leadership and Team Skills, 

Komunikacja w zespole z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych na 

przykładzie usług Office 365, Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów; 

specjalista ds. bezpieczeństwa informacji: CyberSecurity Foundation, CyberSecurity Practitioner, 

CISA - certyfikowany audytor systemów informacyjnych, wymagania egzaminacyjne, Audytor 

wewnętrzny ISO/IEC 27001, Ochrona danych osobowych dla ABI. Ponadto w 2022 r. planowane 

są szkolenia z zakresu działalności specjalisty ds. zarządzania dostawcami w projektach IT. 

 

8.4. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz 

działalności naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych 

 

Uczelnia podejmuje działania mające na celu motywowanie studentów do osiągania 

lepszych wyników nauczania oraz rozwoju zawodowego. Mają temu służyć: organizowane 

szkolenia specjalistyczne oraz warsztaty rozwojowe prowadzone przez specjalistów-praktyków, 

którzy zapoznają studentów ze specyfiką pracy z określonej branży zawodowej, dzielą się swoimi 

doświadczeniami i tym samym, swoim przykładem, zachęcają studentów do efektywniejszej 

nauki, skutkującej większą szansą na zdobycie pracy na wymarzonym stanowisku; konsultacje  

z zakresu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, dzięki którym zainteresowani studenci 

mogą zaplanować swoją przyszłą ścieżkę kształcenia i zatrudnienia, a także poznać sposoby 

efektywnej nauki oraz zdiagnozować swoje predyspozycje osobiste; planowane cykliczne zajęcia 

z „Technologii pracy umysłowej”,  zapoznające studentów z metodami skutecznej nauki, 

specyfiką działania pamięci oraz motywujące ich do osiągania lepszych wyników uczenia się; 

stypendia rektora dla najlepszych studentów – zasady przyznawania stypendiów określa 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów; stypendia ministra dla najlepszych studentów - prawo do ubiegania się o stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia przysługuje studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie; a także 

wyróżnienia studentów, którzy uzyskali najwyższe w danym roku akademickim wyniki w nauce 

podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego oraz absolutorium. W celu motywacji 

studentów przyznaje się im również medale, studenci otrzymują także dyplomy potwierdzające 

ich wybitne osiągnięcia, są promowani na stronie Uczelni w galerii „Nasi studenci”, włączani są 

do organów Uczelni/Wydziału lub organizacji konferencji i seminariów naukowych, do 

publikowania artykułów na łamach wydawnictwa Uczelni pod opieką naukową pracowników 

nauki, są motywowani poprzez wyróżnienie w formie zagranicznej wymiany studenckiej  

w ramach programu Erasmus Plus, są także motywowani poprzez liczne bonifikaty na kształcenie 

ustawiczne. W Uczelni są także organizowane co roku wybory studenta i studentki roku 

akademickiego (studenci otrzymują dyplomy wyróżnienia oraz statuetki). Uczelnia realizuje 

projekt pt. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 
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dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poprzez który motywuje studentów do 

podniesienia kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

8.5. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy 

materialnej 

 

Studenci mają wszechstronne możliwości zdobycia informacji związanych ze sposobami 

ich wspierania w procesie kształcenia, w tym również z pomocą materialną - przede wszystkim 

poprzez stronę internetową, ale także gabloty informacyjne, dziekanat, wdrożony w Uczelni 

system USOS czy też poprzez opiekunów roku i grup dziekańskich. Studenci posiadają zatem 

łatwy dostęp m. in. do wszelkich regulaminów (w tym pomocy materialnej), organizacji roku 

akademickiego, planów zajęć, warunków zaliczeń, planów studiów, efektów uczenia się, 

terminów egzaminów i zaliczeń czy też wykazu literatury znajdującej się w Bibliotece, na stronie 

internetowej Uczelni i w systemie MAK+, czy za pomocą fanpage’a lub platformy edukacyjnej. 

Ponadto studenci za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej otrzymują od wykładowców  

i pracowników Wydziału wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów, w tym np. 

materiały dydaktyczne czy informacje związane z oferowanym wsparciem dla studentów czy 

organizacją procesu kształcenia. Dostęp do materiałów możliwy jest również dzięki 

funkcjonującej w Uczelni platformie edukacyjnej. Godziny pracy dziekanatu oraz specjalnie 

stworzone z myślą o studentach dyżury dziekańskie i rektorskie umożliwiają studentom zdobycie 

wszelkich informacji na tematy ich interesujące związane z tokiem studiowania w Uczelni. Poza 

tym bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami (podczas zajęć dydaktycznych i konsultacji) 

wpływa na zwiększenie wiedzy studentów w zakresie form wsparcia i organizacji studiów dzięki 

życzliwości i otwartości dydaktyków na problemy studentów.  

 

8.6. Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez 

studentów oraz ich skuteczność 

 

Uczelnia zapewnia osobom kształcącym się możliwość składania skarg i wniosków oraz 

sygnalizowania sytuacji konfliktowych. Skargi, wnioski bądź informacje dotyczące sytuacji 

konfliktowych mogą być składane w dowolnej formie: pisemnej, ustnej lub elektronicznej. 

Studenci mogą składać skargi, wnioski lub sygnalizować sytuacje konfliktowe prodziekanowi 

odpowiedzialnemu za sprawy studenckie osobiście, za pośrednictwem starosty grupy, 

przedstawiciela Samorządu Studenckiego lub opiekuna roku. Skargi, wnioski lub sytuacje 

konfliktowe powinny być szczegółowo opisane. W przypadku wątpliwości co do ich treści 

zgłaszający mogą być wezwani do ich doprecyzowania. Rozstrzygnięcie zgłoszonej skargi, 

złożonego wniosku lub informacji na temat zaistniałej sytuacji konfliktowej powinno nastąpić  

w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, a w sytuacjach szczególnie złożonych w ciągu 30 dni, o czym 

student zgłaszający skargę, wniosek lub informację powinien zostać poinformowany w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W przypadku nierozpatrzenia bądź niesatysfakcjonującego 

załatwienia skargi, wniosku lub sygnalizacji sytuacji konfliktowych przez prodziekana ds. 

społecznych, student może odwołać się do dziekana. W tym przypadku dziekan może 

wnioskować do rektora o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, do przeprowadzenia którego 
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wyznaczana jest niezależna komisja, do której zadań należy dokonanie szczegółowego 

sprawdzenia dokumentacji związanej z wniesioną skargą; przesłuchanie wszystkich osób 

wskazanych w skardze oraz wybranych innych pracowników oraz studentów Uczelni, których 

wiedza może mieć istotne znaczenie dla wyjaśnienia sprawy. 

 

8.7. Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym 

kwalifikacji kadry wspierającej proces kształcenia 

 

W Uczelni systemem obsługi administracyjnej studentów jest USOS (Uniwersytecki 

System Obsługi Studiów), oprogramowanie do zarządzania i udostępniania danych związanych ze 

studiowaniem, służącym wszystkim nauczycielom, studentom oraz administracji. USOS 

umożliwia jednoczesne prowadzenie dydaktyki w całej Uczelni. USOS umożliwia także łatwe 

otrzymywanie w postaci elektronicznej precyzyjnych raportów wymaganych przez instytucje 

państwowe (MEiN, MON, GUS, ZUS itp.). Internetowy moduł USOSweb pozwala na dostęp do 

wybranych danych ogółowi użytkowników Internetu, którym przykładowo udostępniany jest 

Katalog przedmiotów, w którym można zamieścić informacje nt. rodzaju zajęć (wykłady, 

ćwiczenia itp.), wymiaru godzin czy form zaliczenia przedmiotów. W USOSweb można oglądać 

internetowe wizytówki nauczycieli akademickich informujące o możliwościach kontaktu. Katalog 

przedmiotów daje możliwość różnorodnej klasyfikacji przedmiotów (np. obowiązkowe dla 

danego kierunku, prowadzone przez określoną jednostkę itp.) oraz wyszukiwanie danych według 

rozmaitych kryteriów (np. zajęć prowadzonych przez wybranego wykładowcę lub zawierających 

pewne słowa w nazwie). Funkcje USOSweb są dostępne jedynie dla użytkowników posiadających 

osobiste konta – przede wszystkim nauczycieli i studentów. Pracownicy administracji 

akademickiej posiadają konta dostępu do centralnej części USOS z indywidualnie określonymi 

uprawnieniami, pozwalającymi na dostęp do systemu z wybranych komputerów. Użytkownikami 

USOS są więc: studenci, nauczyciele akademiccy i administracja akademicka (dziekanat, 

kwestura, dział kadr). Studentowi USOSweb dostarcza wszystkich informacji związanych z tokiem 

studiów. Indywidualne konto studenta zawiera m. in. elektroniczny indeks ocen i zaliczeń, w 

którym student widzi dokładnie te oceny, na podstawie których jest rozliczany przez dziekanat. 

USOSweb służy również do zawiadamiania studentów o należnościach na rzecz Uczelni. Student 

dowiaduje się o tytule należności, wysokości wpłaty oraz (indywidualnym) numerze konta 

bankowego, na które ma dokonać wpłaty. Przez USOSweb studenci mogą również dokonywać 

oceny wszystkich zajęć prowadzonych w danym semestrze. System zapewnia anonimowość 

studentowi wypełniającemu ankietę oraz daje mu możliwość oceny jedynie tych zajęć, na które 

jest zarejestrowany. USOSweb służy także nauczycielom akademickim do czynności (prace nad 

uruchomieniem kolejnych nieustannie trwają i są wprowadzane w zależności od potrzeb) 

związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i wystawianiem ocen. Dzięki systemowi istnieje 

możliwość elektronicznej komunikacji ze studentami uczestniczącymi w zajęciach. Nauczyciel 

może otrzymać listy studentów, zaimportować je na własny komputer i wykorzystywać  

w różnych aplikacjach (np. MS Office Excel, Word itp.). Ważną funkcją systemu jest to, że oceny  

z kolokwiów zaliczeniowych lub egzaminów są wprowadzane do protokołu bezpośrednio  

w elektroniczny formularz. USOS pomaga administracji w generowaniu niezbędnych raportów 

(dla POL-on, GUS, wojska, biblioteki i in.), dokumentów związanych z tokiem studiów (listy grup, 

protokoły egzaminacyjne, spisy ocen i in.). Planowane jest wdrożenie składania przez studentów 

wniosków przez USOSweb i wydawanie za pośrednictwem USOS decyzji administracyjnych.  
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W celu polepszenia obsługi administracyjnej studentów funkcjonuje system MAK+ w bibliotece 

mający usprawnić proces wypożyczania książek czy czasopism z biblioteki. Obecnie wdrażany jest 

Zintegrowany System Informatyczny w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem 

wprowadzenia programów informatycznych jest odciążenie pracowników dziekanatu, 

księgowości czy biblioteki, w pełnieniu roli informacyjnej. W efekcie nastąpiła znaczna zmiana 

formy komunikacji z tradycyjnych metod wymagających każdorazowo wizyt studentów na 

komunikację przez Internet, pozytywnie odbieraną przez chętnie korzystających z Internetu 

studentów, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Ponadto bardzo dużą 

skuteczność w obsłudze administracyjnej studentów stanowi obsługa w formie komunikacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portalu społecznościowego Facebook, dzięki którym 

w szybki i łatwy sposób przekazuje się informacje studentom. Na portal społecznościowy  

w sposób ciągły zapraszani są studenci. Posty publikowane na portalu dotyczą ważnych dla 

studentów spraw, np. stypendiów, akcji społecznych organizowanych przez Wydział lub 

Samorząd Studencki, innych akcji wartościowych dla studentów, konkursów, szkoleń, ofert pracy 

itd. Poprzez portal studenci kierują również zapytania lub zgłaszają konkretne problemy.  

W czasie pandemii wprowadzony został elektroniczny obieg wniosków i przekazywania decyzji, 

co znacznie usprawniło proces obiegu dokumentów.   

 Ponadto studenci mogą załatwić sprawy administracyjne za pośrednictwem platformy 

ePUAP.  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest systemem służącym 

do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu. W celu skorzystania  

z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie 

następujących warunków: założenie indywidualnego (darmowego) konta oraz, w razie potrzeby 

podpisania przesłanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. 

Załatwienie spraw następuje poprzez wejście w menu: Lista spraw -> Zdarzenia życiowe -> 

Sprawy obywatelskie -> Ogólne sprawy urzędowe -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego -> 

następnie trzeba wybrać "Przejdź do Formularza" oraz dodać odbiorcę/adresata jako Wyższą 

Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Adres skrytki ePUAP Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu: /WSB/SkrytkaESP. 

 

8.8. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy 

jej ofiarom 

 

Wydział realizuje liczne działania z zakresu prowadzenia działań informacyjnych  

i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania dyskryminacji  

i przemocy oraz pomocy jej ofiarom.  

Do podstawowych zadań Uczelni, określonych w Statucie Uczelni, zalicza się: 

„wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie 

zasad demokracji, poszanowanie praw człowieka i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa  

i własnego środowiska pracy oraz krzewienie i umacnianie wśród pracowników i studentów 

postaw wynikających z dewizy Uczelni zawartej w słowach: honor - godność - odpowiedzialność, 

a polegających na podmiotowym traktowaniu drugiego człowieka, wzajemnej życzliwości, 
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poszanowaniu prawdy i wolności, tolerancji i akceptacji odmienności wynikających  

w szczególności z różnic płciowych, rasowych (…)”.  

Kwestię realizacji wyróżnionych statutowych zadań Uczelni, precyzują cztery regulacje 

prawne, funkcjonujące w Uczelni, tzn.: 

−  Procedury funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa (SARS-CoV-2) – określające szczegółowe zasady ochrony zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz studentów i uczestników studiów podyplomowych; zasady zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w Uczelni oraz określenia obowiązków i zadań 

w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. W Uczelni stosuje się wytyczne 

ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego udostępnione na stronach urzędów. Procedura ta 

określa funkcjonowanie Uczelni w okresie pandemii, a w szczególności działania, które 

zminimalizują możliwość zakażenia. Procedura obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii 

przez organy nadrzędne. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych 

środków bezpieczeństwa w Uczelni nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego  

z zakażeniem; 

−  Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia  

dla zdrowia lub życia oraz dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia  

dla zdrowia lub życia i sposobu jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu 

zagrożeniu w Uczelni – określające szczegółowe zasady postępowania w przypadku pożaru, 

porażenia prądem elektrycznym, kontaktu z substancjami chemicznymi, katastrofy budowlanej, 

otrzymania podejrzanej przesyłki, zamachu terrorystycznego. Regulacja prawna wskazuje także 

numery alarmowe oraz adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informacje  

o zagrożeniach lub potencjalnej możliwości wystąpienia zagrożenia; 

−  Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni  

i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii 

 w Uczelni – określające szczegółowe procedury postępowania dotyczące korzystania  

z infrastruktury oraz wyposażenia Uczelni, bezwzględnych zakazów postępowania  

w poszczególnych strefach użytkowych oraz procedury działania w przypadku pojawienia się 

wypadku lub awarii; 

−  Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 

wprowadzony zarządzeniem rektora w 2012 r. oraz uchwałą nr 1/2012 Zarządu Samorządu 

Studenckiego i będący głównym wyznacznikiem postępowania studenta Uczelni. Kodeks Etyki 

Studenta szczegółowo określa prawa i obowiązki studenta, wskazując, iż student ma prawo do: 

„równego traktowania niezależnie od wyznawanych poglądów i pochodzenia oraz jakichkolwiek 

innych powodów”. Kodeks reguluje również obowiązki studenta w zakresie dbania o stosunek do 

pracowników i studentów Uczelni, tzn.: „student równo traktuje wszystkich pracowników  

i studentów naszej Uczelni bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć, poglądy, 

orientację seksualną czy też jakiekolwiek inne powody; - student odnosi się do wszystkich 

pracowników i studentów naszej Uczelni z należytym szacunkiem i prezentuje wobec nich 

wysoką kulturę osobistą; student dba o dobre relacje z pracownikami i studentami naszej 

Uczelni, zachowując się w stosunku do nich w sposób uprzejmy i życzliwy; student w budowaniu 

pozytywnych relacji z pracownikami i studentami naszej Uczelni opiera się na uczciwości, 

lojalności, szacunku, życzliwości i współpracy będącymi jednymi z najważniejszych wartości 

etycznych obowiązujących w stosunkach międzyludzkich; student powinien właściwie 
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zareagować w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad moralnych i etycznych w odniesieniu 

do pracowników i studentów Uczelni. W przypadku poważnego naruszenia obowiązujących 

norm prawnych powinien zawiadomić o zaistniałym fakcie władze Uczelni”. Kodeks Etyki 

Studenta porusza również kwestię zachowań nieetycznych uwłaczających godności studenta, do 

których zalicza się: „nieprzestrzeganie zasad wynikających z Kodeksu Etyki; nieprzestrzeganie 

prawa własności intelektualnej – korzystanie z cudzych tekstów w pracach zaliczeniowych czy 

dyplomowych bez ujawnienia źródła; przedstawianie do zaliczenia cudzych prac (np. 

zakupionych czy też przywłaszczonych); lekceważąca postawa, ubliżanie i brak szacunku 

okazywane wobec pracowników Uczelni; wyśmiewanie, obrażanie i poniżanie innych; 

fałszowanie dokumentów, a w szczególności podrabianie ocen i podpisów nauczycieli 

akademickich; podawanie się za innego studenta; wykorzystywanie relacji osobistych  

i rodzinnych; protekcja; ściąganie; niszczenie mienia Uczelni; dążenie do uzyskania nienależnych 

świadczeń ze strony Uczelni; pozostawanie w stanie naruszającym Ustawę z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; używanie wulgaryzmów; 

−  zarządzeniem rektora powołany został także Rzecznik Akademicki (Ombudsman) 

zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadaniem Rzecznika Akademickiego 

jest wspieranie studentów i pracowników Uczelni w rozwiązywaniu konfliktów  

w sytuacjach budzących wątpliwości oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania  

i poszanowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej. Rzecznik Akademicki promuje 

wysokie standardy etyczne oraz efektywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów, pomaga 

osobom indywidualnym - pracownikom i studentom, a także jednostkom organizacyjnym 

Uczelni, w rozwiązywaniu konfliktów.  

Dbając o działania informacyjne i edukacyjne, wyróżnione regulacje prawne znajdują się 

na stronie internetowej Uczelni i są dostępne dla wszystkich studentów.  

Uczelnia/Wydział, podejmując aktywność edukacyjno-informacyjną dotyczącą 

przeciwdziałania dyskryminacji oraz bezpieczeństwa studentów, realizuje w tym obszarze 

warsztaty dla studentów. W celu bieżącego monitorowania i rozwiązywania spraw studenckich, 

także w opisywanym powyżej zakresie, w Uczelni został powołany Zespół pomocy kryzysowej. 

Zadaniem działań Zespołu pomocy kryzysowej jest udzielenie wsparcia studentom we wszelkich 

sprawach, które są dla nich ważne, a pojawiły się w okresie zagrożenia koronawirusem (SARS-

CoV-2). Należą do nich w szczególności sprawy: socjalno-bytowe, finansowe, organizacyjne, 

dydaktyczno-wychowawcze, psychologiczne, społeczne, osobiste i inne, które są przedmiotem 

trosk czy obaw studentów związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową. Oprócz zespołu powołani 

są opiekunowie roku, którzy pomagają studentom w obszarze wszelkich kwestii związanych  

z funkcjonowaniem w Uczelni. Student potrzebujący pomocy w przypadku zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy otrzymuje stałe wsparcie od prodziekana 

ds. społecznych, również w czasie zgłaszania problemu władzom Uczelni/rzecznikowi 

dyscyplinarnemu do spraw studentów i podczas trwania postępowania wyjaśniającego, jeśli do 

niego dojdzie w wyniku zgłoszenia problemu.  

W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz 

odwoławcza komisja dyscyplinarna. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie 

dyscyplinarne na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów. 

Obszar przeciwdziałania dyskryminacji i dbania o bezpieczeństwo studentów dotyczy 

również studentów z niepełnosprawnością. Działania te obejmują m. in.: określone regulacje 
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prawne, pomoc materialną dla studentów z niepełnosprawnością, wsparcie i pomoc 

pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością przy rozwiązywaniu indywidualnych 

problemów osób z niepełnosprawnością oraz stwarzanie studentom z niepełnosprawnością 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i likwidacji barier architektonicznych. 

Warto podkreślić, że w związku z rozpowszechnianiem się mowy nienawiści, zwłaszcza 

wobec osób określanych jako „inne” (tzn. nieprzystające do obowiązującego wzorca), brakiem 

reakcji/wsparcia otoczenia i podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie takim 

zachowaniom, władze Uczelni wyszły naprzeciw problemowi dyskryminacji oraz mowy 

nienawiści i zaplanowały wprowadzenie nowych warsztatów poruszających ww. problem, tj.: 

„Dialog w komunikowaniu się”, „Profesjonalna obsługa klienta”, „Ergonomia życia”, 

„Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych”, „Komunikowanie się w organizacji”. Wyżej 

wymienione warsztaty mają na celu zauważenie istniejącego problemu, wymianę poglądów 

popartych argumentami i uwrażliwienie na ww. zachowania. Warsztaty są prowadzone w formie 

dyskusji, która jest jedną z form zapobiegania konfliktom. 

 

8.9. Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

 

Uczelnia ściśle współpracuje z Samorządem Studenckim, gdyż to właśnie on reprezentuje 

wszystkich studentów wobec władz Uczelni i na zewnątrz, broni spraw studentów,  

w szczególności w zakresie respektowania postanowień Regulaminu studiów, opiniuje programy 

studiów oraz zmiany w Regulaminie studiów. Ponadto samorząd studencki uczestniczy  

w wypracowywaniu decyzji odnośnie rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

Uczelnię na cele studenckie, w tym i podziału dotacji z budżetu państwa, uczestniczy w ustalaniu 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium 

socjalne oraz uczestniczy w ustalaniu Regulaminu świadczeń dla studentów. We współpracy  

z samorządem studenckim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych 

ze sprawami socjalno-bytowymi studentów. Poprzez czynną pomoc w przygotowaniu 

Regulaminu świadczeń dla studentów samorząd studencki ma realny wpływ na podział 

stypendiów, jak również bierze czynny udział w posiedzeniach komisji stypendialnych, gdyż 

proponuje i deleguje on swoich członków do komisji stypendialnych oraz odwoławczych komisji 

stypendialnych. Samorząd studencki współuczestniczy w decyzjach organów Uczelni za 

pośrednictwem przedstawicieli studentów będących członkami organów/komisji/rad Uczelni, tj. 

Senatu, Rady Pracodawców, komisji dyscyplinarnej, odwoławczej komisji dyscyplinarnej, Rady 

Bibliotecznej, Rady Wydawniczej, wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia itd. Samorząd studencki 

i inne organizacje studenckie podejmują działania promujące, dotyczące praw i obowiązków 

studenta, w tym również przestrzegania przez studentów Kodeksu Etyki Studenta. Samorząd 

studencki wspiera działania młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać w różnych dziedzinach życia. 

Możliwe jest to m. in. poprzez działanie w różnych organizacjach studenckich. W Wydziale 

realizowane są cykliczne spotkania Prodziekana ds. społecznych z Samorządem Studenckim, 

które mają na celu wysłuchanie głosu Studentów w bieżących sprawach, reagowanie na bieżące 

potrzeby i problemy, jak również ustalenie harmonogramu działań Samorządu. Podczas spotkań 

zrealizowanych w roku akademickim 2020/2021, rozmawiano m. in. na temat problemów 

dotyczących realizacji zajęć online, pomysłów dotyczących akcji oraz organizacji zbiórek 

charytatywnych. Pomimo trwającej pandemii, ważnymi wydarzeniami zorganizowanymi przez 

Samorząd Studencki były charytatywne zbiórki: na rzecz podopiecznych Domu Dziecka nr 2  
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w Poznaniu oraz zbiórki na rzecz Schroniska Azorek w Obornikach. Powyższe wydarzenia dają 

największe możliwości rozwoju umiejętności społecznych. Poprzez organizację różnego rodzaju 

imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym samorząd studencki i organizacje studenckie 

dbają o integrację środowiska studenckiego na Uczelni oraz integrację Uczelni z otoczeniem 

zewnętrznym.  

 

8.10. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu 

wsparcia oraz motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces 

kształcenia, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy 

 

W celu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wspierania studentów są 

przeprowadzane systematyczne działania w formie monitoringu panujących nastrojów wśród  

studentów na temat zadowolenia ze studiowania w Uczelni. W każdym miesiącu w Wydziale 

prowadzone są rozmowy telefoniczne ze studentami w tym zakresie, a na szczeblu uczelnianym 

następuje ich weryfikacja. Podstawowym celem przeprowadzonego badania jest poznanie opinii 

studentów, jako interesariuszy wewnętrznych, na temat przebiegu procesu kształcenia  

w Uczelni. Podczas monitoringu panujących nastrojów wśród studentów pytano m. in.  

o efektywność i spójność działania administracji, poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

zwłaszcza w okresie pandemii, jakość i przepływ udostępnianych informacji czy infrastrukturę. 

Monitoring przeprowadzany w formie niesformalizowanej ma na celu wparcie studentów na 

poziomie Wydziału w procesie kształcenia i aktywności studenta w Uczelni. Osoby 

przeprowadzające monitoring pytają o dostępność i uczestnictwo w zajęciach, o sprawy, które 

mogą nurtować studenta, starają się zgłaszane problemy na bieżąco rozwiązywać. 

Dodatkowo, na poziomie całej Uczelni przeprowadzano losowe badania opinii  

i nastrojów studentów dotyczących edukacji i kształcenia w rzeczywistości pandemii. Pytano 

studentów w szczególności o zadowolenie z zajęć prowadzonych on-line, proszono o sugestie  

i uwagi dotyczące takiej formy kształcenia, co stanowiło podstawę do podejmowania działań 

 i decyzji związanych w rozwiązaniami w ramach funkcjonowania platformy, np. wprowadzenia 

dodatkowego narzędzia do prowadzenia zajęć itp., w przypadku zgłaszanych problemów  

z obsługą platformy udzielano wsparcia, pomagano w logowaniu na zajęcia, aktywowaniu 

stosownych aplikacji, czy weryfikacji dostępności linków i materiałów do zajęć. Zgłaszane przez 

studentów uwagi/sugestie przekazywano dziekanom w celu ich rozpatrzenia i możliwej 

implementacji.  

Na podstawie przeprowadzonych monitoringów można stwierdzić, że ogólnie studenci 

dobrze ocenili funkcjonowanie Wydziału. Niemniej w przypadku jakichkolwiek uwag, 

systematycznie oraz na bieżąco wyciągane są wnioski i przygotowywane rekomendacje  

i usprawnienia. Ponadto w celu wsparcia studentów zarządzeniem rektora została wprowadzona 

procedura przeciwdziałania skreśleniu studentów, mająca na celu m. in. zapewnienie właściwego 

nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentami oraz poprawienie jakości procesu 

kształcenia. Istotą procedury jest stały kontakt i monitoring obecności studentów na zajęciach. 

Prodziekan ds. społecznych jest zobowiązany do pozyskiwania takich informacji od 

wykładowców, na podstawie których udziela pomocy studentowi oraz motywuje go do 

studiowania. W wielu przypadkach wystarczy jedynie rozmowa, aby student był zmotywowany 

do dalszego studiowania. Z kolei kadra wpierająca proces kształcenia wyróżnia się wysokimi 

kompetencjami organizacyjnymi, o czym świadczy jej bardzo duże zaangażowanie  
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w proces funkcjonowania Uczelni. Uczelnia prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu 

kwalifikacji i zapewnia pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego. Kadra 

wspierająca proces kształcenia jest doskonalona poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych  

i zewnętrznych, konferencjach, studiach podyplomowych i/lub doktoranckich. Pracownicy 

wpierający proces kształcenia, niejednokrotnie są na przykład opiekunami kierunków, grup 

dziekańskich, opiekunami kół naukowych, są włączani w pełni w życie studenckie. Kadra 

wpierająca proces kształcenia to osoby wykształcone, w tym ze stopniami naukowymi, ale też 

wyróżniające się wysokimi umiejętnościami pedagogicznymi, kompetencjami komunikacyjnymi  

i empatycznym podejściem. 

 

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

i osiąganych rezultatach 

 

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

odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji  

o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach 

 

Uczelnia realizuje wymogi dotyczące upubliczniania informacji na temat warunków 

przyjęć na studia oraz programu studiów, warunków jego realizacji i osiąganych wynikach, 

poprzez zróżnicowane kanały i formy dotarcia do grup docelowych odbiorców, w tym przyszłych 

i obecnych studentów. System przekazu informacji obejmuje zarówno bezpośredni kontakt ze 

studentami lub kandydatami na studia (np. indywidualne rozmowy, wyjazdy środowiskowe, targi 

edukacyjne, ale również spotkania organizacyjne w formie planowanych zajęć i wirtualnych 

spotkań ze studentami, dotyczące spraw organizacyjnych dla pierwszych roczników, praktyk 

studenckich czy też udostępnianie dokumentacji dot. procesu kształcenia), jak również 

kompleksowy przekaz informacji drogą internetową (np. strona internetowa, USOS, platforma  

e-learningowa, portale internetowe, w tym społecznościowe (Facebook, Youtube, Instagram, 

kontakt e-mailowy), a także poprzez zamieszczanie informacji w gablotach i drukowane 

materiały informacyjne takie, jak: informatory, ulotki, billboardy, roll-upy oraz informację 

medialną w stacjach radiowych i telewizji lokalnej.  

Publiczny dostęp do informacji umożliwiony jest przede wszystkim poprzez 

ogólnodostępną stronę internetową Uczeni posiadającą domenę www.wsb.net.pl. Umieszczane 

są tu na bieżąco aktualne informacje dla wszystkich zainteresowanych grup odbiorców, 

począwszy od kandydatów, poprzez studentów, skończywszy na pracownikach, absolwentach  

i uczestnikach studiów podyplomowych. Strona internetowa Uczelni jest również dostosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. 

 Kandydaci na studia w łatwy i intuicyjny sposób znajdą wszelkie informacje dotyczące 

przyjęć na studia (Dla kandydata – wszystko  o rekrutacji/rekrutacja ON-LINE), oferty studiów 

(Dla kandydata – Oferta edukacyjna Studia Licencjackie I stopnia/Studia Magisterskie  

II stopnia/Kursy i szkolenia), planów studiów poszczególnych specjalności (Dla kandydata – 

Oferta edukacyjna Studia Licencjackie I stopnia/Studia Magisterskie  

II stopnia/Kursy i szkolenia po wyborze odpowiedniej opcji oraz miasta kandydat wybiera 

interesujący go kierunek, m. in. zarządzanie – następnie kandydat ma możliwość zapoznania się 

 z opisem kierunku/specjalności/perspektywami-zawodowymi/opłatami /planami 

studiów/bonami edukacyjnymi. Studenci natomiast – poprzez zakładkę Dla Studenta mają 

http://www.wsb.net.pl/
https://www.wsb.net.pl/rekrutacja/
https://rekrutacja.wsb.net.pl/
https://www.wsb.net.pl/studia-i-stopnia/
https://www.wsb.net.pl/studia-ii-stopnia/
https://www.wsb.net.pl/studia-ii-stopnia/
https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/
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dostęp do wszystkich informacji dotyczących przebiegu studiów (Plany zajęć/Plany studiów/Koła 

naukowe/Biuro karier/Stypendia/Praktyki zawodowe/Wsparcie dla studentów  

z niepełnosprawnością/E-learning/Biblioteka/AZS/ERASMUS+ /System USOS/Dyplomowanie/ 

Efekty uczenia się). Każdy Wydział, w zakładce Dla Studenta, posiada swoją podstronę, 

informującą studentów o aktualnościach i komunikatach Wydziału, sprawach obsługi 

interesantów, nauce i ustaleniach organizacyjnych oraz obozach sportowych. Oprócz 

wymienionych wyżej grup odbiorców i ich spersonalizowanych zainteresowań wszyscy 

odwiedzający stronę mogą w łatwy sposób zapoznać się m. in. z aktualnościami dotyczącymi 

Uczelni, z jej strukturą organizacyjną, misją, kadrą, regulacjami prawnymi (np. Statutem, 

Regulaminem studiów, Regulaminem opłat czy Zasadami  dyplomowania), terminami dyżurów 

pełnionych przez osoby funkcyjne, z partnerami Uczelni, pracą Senatu, ale również 

Wydawnictwa Uczelni, programami naukowymi, działalnością biblioteczną oraz konferencjami 

organizowanymi przez Uczelnię. Aby zapewnić jak najwyższy poziom prezentacji treści oraz 

aktualność zamieszczanych informacji na stronie internetowej Uczelni, zarządzeniem rektora 

wprowadzono zasady regulujące kwestię aktualizacji serwisu. Również za pomocą mediów 

społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Funpage) Uczelnia udostępnia studentom istotne 

informacje na temat studiowania (np. dotyczące obozów sportowych, opiekunów grup 

dziekańskich, przypominania o zdaniu kart okresowych osiągnięć studenta, złożenia wniosków  

o stypendia, ale też aktualnych wydarzeń, targów, konkursów, szkoleń, konferencji itp.). Co 

miesiąc do studentów i innych zainteresowanych jest wysyłany newsletter informujący  

o nadchodzących wydarzeniach. Oprócz strony www i mediów społecznościowych wszelkie 

niezbędne informacje dotyczące spraw studenckich są wysyłane do starostów grup dziekańskich 

za pomocą kontaktu e-mailowego.  

Z kolei dzięki systemowi USOS student ma możliwość śledzenia przebiegu swojego 

studiowania m. in. dzięki obserwowaniu swoich postępów w nauce czy też wydania opinii  

o danym nauczycielu (proces ewaluacji). Ewaluacja nauczycieli akademickich poprzez system 

USOS została wprowadzona w wyniku zaleceń Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej.  

W obecnym roku akademickim 2021/2022 platforma e-learningowa Eduportal służy 

nauczycielom m. in. do prowadzenia wykładów ze studentami, zamieszczania materiałów 

dydaktycznych, wytycznych do zaliczenia danego przedmiotu, jak również testów i zadań dla 

studentów.  

Uczelnia stale doskonali system informacji internetowej, mając świadomość tego, że 

najwięcej wiadomości student czerpie właśnie ze strony internetowej. Dlatego też prowadzi 

analizy, zbiera wszelkie sugestie i stara się je na bieżąco wprowadzać.  

 

9.2. Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udział 

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

doskonalących w tym zakresie 

 

Ocena publicznego dostępu do informacji dotyczy głównie treści zamieszczanych na 

stronie internetowej i mediach społecznościowych Uczelni, gdyż z jednej strony są one głównym 

przekaźnikiem informacji dla studentów, kandydatów i innych zainteresowanych,  

z drugiej zaś to właśnie z niej korzysta najwięcej odbiorców ze względu na szybki postęp 

technologiczny i rozwój różnych kanałów komunikowania. Dlatego też Uczelnia systematycznie 

https://www.wsb.net.pl/plany-zajec/
https://www.wsb.net.pl/plany-studiow/gliwice/bezpieczenstwo-narodowe/
https://www.wsb.net.pl/kola-naukowe/
https://www.wsb.net.pl/kola-naukowe/
https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/
https://www.wsb.net.pl/stypendia/
https://www.wsb.net.pl/praktyki/
https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.wsb.net.pl/e-learning/
https://www.wsb.net.pl/o-uczelni/biblioteka/
https://www.wsb.net.pl/ku-azs-wsb/
https://www.wsb.net.pl/erasmus-2/
https://dziekanat.wsb.net.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
https://www.wsb.net.pl/dyplomowanie/
/kierunkowe-efekty-ksztalcenia/
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prowadzi intensywne działania w zakresie umieszczanych treści w Internecie. Zespół osób 

zajmujących się zamieszczaniem informacji na stronie internetowej posiada dostęp do Google 

Analytics, gdzie za pomocą narzędzi analitycznych dotyczących tzw. ruchu na stronie analizuje 

odbiorców i dostosowuje treści do ich potrzeb. Dzięki temu zespół generuje i analizuje statystyki 

dotyczące odbiorców strony, uwzględniając przede wszystkim liczbę odsłon poszczególnych 

podstron, unikalne odsłony, średni czas spędzony na stronie, liczbę wejść, wyjść czy też 

współczynniki odrzuceń. Podobne statystyki są prowadzone w odniesieniu do profilu Uczelni na 

Facebook’u czy Instagramie. Przykładowo administrator fanpage’a ma dostęp do informacji 

dotyczących liczby odbiorców, którzy zobaczyli poszczególne posty. Na tej podstawie, jak 

również przy uwzględnieniu liczby tzw. „polubień”, można wysnuć wnioski, które posty są 

najbardziej popularne i przydatne. Taką ocenę prowadzi się również ze względu na charakter 

grupy odbiorców, tzn. jej wiek, płeć itp. Dzięki powyższym działaniom Uczelnia posiada 

informacje dotyczące pożądanych treści przez studentów, a także bada ich zainteresowanie  

i opinie na temat funkcjonowania Uczelni, zamieszczanych informacji czy też wydarzeń 

organizowanych przez Uczelnię. W ten sposób Uczelnia modyfikuje treści zamieszczane na 

stronie internetowej i na portalach, dopasowując zarówno treści, jak i ich język do docelowej 

grupy odbiorców. Studenci są dla Uczelni niewątpliwie główną i najważniejszą grupą, której 

opinia jest uwzględniana przy modyfikacji udostępnianych publicznie treści. Niemniej jednak 

przed działaniami usprawniającymi funkcjonowanie głównie strony internetowej prowadzone są 

badania wśród pracowników na temat jej funkcjonalności i kwestii, które mogłyby być podjęte, 

aby dostęp do informacji był satysfakcjonujący dla każdej ze stron. W ostatnim roku dokonano 

wielu zmian jej wizerunku na bardziej czytelny, przejrzysty i zrozumiały dla jej użytkowników. 

Dodatkowo, o czym była mowa powyżej, w Uczelni zarządzeniem rektora wprowadzono zasady 

aktualizacji treści na stronie internetowej, które precyzują dokładnie, kto i za aktualizację jakiej 

jej części (zakładki) odpowiada. Dzięki temu osoby funkcyjne odpowiadające za poszczególne 

elementy procesu kształcenia i funkcjonowania Uczelni są jednocześnie odpowiedzialne za 

analogiczne zakładki na stronie internetowej. Pozwala to na merytoryczny nadzór nad treściami 

zamieszczanymi na stronie internetowej.      

 

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

i doskonalenie programu studiów 

 

10.1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego  

i administracyjnego nad kierunkiem studiów 

 

Zgodnie z głównymi założeniami polityki jakości Uczelni przedstawiony program studiów 

jest stale zatwierdzany, monitorowany oraz okresowo przeglądany. Oferta edukacyjna jest stale 

doskonalona i dostosowywana do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku 

pracy. W pracach nad koncepcją kształcenia i programem studiów wykorzystywany jest także 

system gromadzenia i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych  

i zewnętrznych Uczelni. Podstawowymi komórkami odpowiedzialnymi za sprawowanie nadzoru 

merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem studiów, w tym w zakresie 

ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku są na poziomie Uczelni: Dział Edukacji,  

a na poziomie Wydziału: wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia. Osobami odpowiedzialnymi 

(nadzorującymi) w powyższych zakresach są, a na poziomie Uczelni: prorektor ds. edukacji, na 
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poziomie Wydziału: dziekan i prodziekan właściwy ds. jakości kształcenia. Wymienione komórki 

 i osoby podejmują działania związane z systemem jakości kształcenia i polityką jakości m. in. 

poprzez regularny nadzór nad prowadzoną działalnością, cykliczne spotkania, narady 

metodyczne; posiedzenia. Senat Uczelni m. in. wyraża opinię dotyczącą uzyskania pozwolenia na 

uruchomienie kształcenia na nowych kierunkach studiów i tworzenia nowych wydziałów  

w Uczelni oraz odpowiada za ustalanie programów studiów (od edycji 2019).  

Do zadań Działu Edukacji należy m. in.: współudział w opracowywaniu regulaminów, 

instrukcji oraz innych dokumentów prawa wewnętrznego Uczelni, oraz bieżące ich 

aktualizowanie; prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością kształcenia, szczególnie 

z zakresu ewaluacji procesu kształcenia oraz dokumentowanie i opracowywanie analiz  

i wniosków z okresowych oraz doraźnych ocen realizacji zajęć dydaktycznych; doskonalenie 

procesu kształcenia pod względem proponowania innowacyjnych form kształcenia, w tym zajęć 

praktycznych i w formie e-learningu; przygotowywanie dokumentów ukończenia studiów, 

studiów podyplomowych i kursów oraz prowadzenie ksiąg wydanych dyplomów i świadectw; 

koordynowanie i monitoring prawidłowej realizacji procesu kształcenia w Wydziałach Uczelni  

w zakresie planowania zajęć dydaktycznych, przeprowadzania instruktaży dydaktycznych 

nauczycielom, realizacji zajęć dydaktycznych, planowania terminów konsultacji, zaliczeń i sesji 

egzaminacyjnych w Wydziałach; monitorowanie procesu gromadzenia, ewidencjonowania oraz 

przechowywania w wersji papierowej i elektronicznej dokumentów dotyczących procesu 

kształcenia; koordynowanie procesu rozliczenia dydaktycznego nauczycieli etatowych oraz 

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie; organizowanie procesu dokumentowania wyników 

kształcenia oraz opracowywanie na ich podstawie analiz i wniosków wdrożeniowych; 

opracowywanie i cykliczne prowadzenie szkoleń doskonalących dla dziekanów Wydziałów oraz 

pracowników Wydziałów z zakresu jakości kształcenia; współudział w opracowywaniu wniosków 

w sprawie nowych kierunków studiów i specjalności kształcenia oraz aktualizacja treści już 

istniejących planów studiów i programów kształcenia, adekwatnie do rozwoju nauki i wiedzy 

oraz wyzwań rynku pracy; współudział w opracowywaniu wniosków o dotacje na projekty 

rozwojowe oraz działań związanych z realizacją projektów dotowanych. 

Z kolei wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia pełni funkcję opiniującą i doradczą, tj. 

m. in.: dokonuje podsumowania jakości kształcenia na Wydziale, analizuje wyniki oceny jakości 

kształcenia na Wydziale oraz ustala propozycje zmian i poprawy negatywnych stron wskazanych 

w ocenie, przedstawia propozycje dotyczące zmian i poprawy jakości kształcenia na Wydziale,  

opiniuje zgłaszane przez nauczycieli akademickich oraz studentów propozycje zmian dot. jakości 

kształcenia na Wydziale.  

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia i programów studiów pod względem 

merytorycznym biorą udział interesariusze wewnętrzni, będący pracownikami Uczelni  

i specjalistami w dziedzinach związanych z ocenianym kierunkiem studiów oraz przedstawiciele 

samorządu studenckiego, a także interesariusze zewnętrzni, którzy m. in. są członkami Rady 

Pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów, będącej organem doradczym 

dziekana Wydziału w zakresie jakości kształcenia praktycznego studentów. 

Opracowując programy studiów, bierze się pod uwagę także opinie osób z zewnątrz 

Uczelni, z którymi posiada ona podpisane porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki 

zawodowe i którzy znają aktualne potrzeby rynku pracy. Ponadto Uczelnia monitoruje kariery 

zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów studiów 

do potrzeb rynku pracy. 
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10.2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów. 

 

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów są jednym  

z elementów polityki jakości kształcenia, a tym samym i wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia. Skupiają się one wokół następujących wytycznych: 

Tworzenie programu studiów następuje przy uwzględnieniu następujących wytycznych: 

−  dostosowanie do aktualnych przepisów prawa wynikających z właściwych ustaw 

 i rozporządzeń ministerialnych; 

−  funkcjonowanie jednostek odpowiedzialnych za nadzorowanie i koordynowanie tego 

procesu, tj. właściwego prorektora oraz Działu Edukacji na poziomie uczelnianym oraz dziekana  

i prodziekana właściwego ds. jakości kształcenia na poziomie Wydziału; 

−  funkcjonowanie Senatu odpowiedzialnego za ustalanie programu studiów; 

−  bieżące i stałe monitorowanie realizacji programu studiów, które jest podstawą 

tworzenia propozycji jego zmian; 

−  uwzględnianie sugestii interesariuszy wewnętrznych (np. studentów, pracowników 

administracyjnych, pracowników będących specjalistami w danej dyscyplinie) i zewnętrznych 

(np. pracodawców, praktyków) oraz wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów  

i trendów na współczesnym rynku pracy. 

Stałe monitorowanie programu studiów jest realizowane poprzez analizę dokumentacji 

programu studiów oraz jego realizację z uwzględnieniem takich elementów, jak np.: forma 

studiów, liczba semestrów i liczba punktów ECTS, moduły zajęć, sposoby weryfikowania  

i osiągania efektów uczenia się; wymiar, zasady i forma praktyk zawodowych; zajęcia do wyboru, 

efekty uczenia się, plany studiów (np. właściwy układ przedmiotów, przyporządkowanie 

punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów, przyporządkowanie przedmiotów do 

odpowiednich semestrów). Uczelnia szczególną wagę przykłada do współpracy 

 z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, biorąc pod uwagę ich zdanie w zakresie 

doskonalenia treści programów studiów i optymalizacji efektów uczenia się. Umożliwia to 

skoordynowanie procesów projektowania i dostosowywania programów studiów na 

poszczególnych rodzajach studiów do potrzeb studentów i rynku pracy. Warto dodać, że 

przedstawiciele samorządu studenckiego Uczelni na spotkaniach z władzami Uczelni i Wydziału 

mają możliwość wskazania wadliwie funkcjonujących elementów struktury organizacyjnej oraz 

nieprawidłowości związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, w tym z programem 

studiów. Podczas tych spotkań lub posiedzeń prezentowane i proponowane są wówczas również 

działania naprawcze. Uczelnia przyjęła taką możliwość, gdyż prezentuje w tym zakresie dużą 

otwartość na wszelkie uwagi i propozycje różnych grup interesariuszy.  

Część dokonanych zmian w programach studiów następuje także w wyniku wizytacji 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której uwagi odnoszące się do ocenianego kierunku są 

wprowadzane także na innych kierunkach, jeśli jest to możliwe. Poniżej wyszczególniono 

przykładowe zmiany w funkcjonowaniu Uczelni, w tym w programie studiów będące wynikiem 

stałego przeglądu programu studiów: 

−  od edycji 2015 zmodyfikowano efekty uczenia się pod kątem profilu praktycznego  

prowadzonych kierunków oraz zmian zachodzących na rynku pracy, szczególnie  

w aspekcie przyszłych wyborów zawodowych; 
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−  dostosowano efekty uczenia się od edycji 2019 (dla wszystkich kierunków studiów,  

w tym na kierunku zarządzanie) do nowych przepisów prawa; 

−  od edycji 2017 dokonano zmiany w efektach uczenia się analogicznych względem 

modułów kształcenia zawartych w planach studiów. Dzięki temu układ zakładanych efektów 

uczenia się jest kompatybilny z modułami przedmiotów zawartymi w planach studiów. Efekty 

uczenia się dotyczą wszystkich zajęć, a w tym np. zajęć do wyboru, zajęć warsztatowych czy też 

praktyk zawodowych. Opisy efektów uczenia się zostały uszczegółowione i wykazują charakter 

praktyczny, jak również odnoszą się do specyfiki rynku pracy, kładąc duży nacisk na 

przygotowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na przyszłej ścieżce zawodowej; 

−  dodano do modułu przedmiotów kształcenia kierunkowego przedmioty: Praktyki 

zawodowe oraz Proseminarium dyplomowe, co wpłynęło na zmianę liczby punktów ECTS dla 

całego modułu; 

−  wprowadzono potwierdzanie osiągania przez studentów odbywających praktyki 

zawodowe zaprogramowanych efektów uczenia się (etapowa karta praktyk); 

−  wprowadzono procedurę ewaluacji prac dyplomowych i etapowych; 

−  dokonano zmiany systemu antyplagiatowego w celu usprawnienia procesu 

sprawdzania prac dyplomowych i dostosowania się do wymogów ministerialnych na Jednolity 

System Antyplagiatowy (JSA), który zastąpił Otwarty System Antyplagiatowy (OSA); 

−  dokonano zmiany w dokumentacji ukończenia studiów zgodnie ze zmienionymi 

uregulowaniami prawnymi (zmiany wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz rozporządzeń do ustawy); 

−  wprowadzono elektroniczny system wspomagający działania biblioteki - MAK+. 

 

10.3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu 

programu studiów na ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych 

procesach 

 

Monitorowanie i przegląd programu studiów odbywa się w sposób systematyczny – na 

bieżąco (np. poprzez zbieranie propozycji i uwag czy też obserwację i analizę jego realizacji) oraz 

w trybie rocznym (kiedy na podstawie wcześniejszych uwag opracowuje się całościową 

propozycję programu studiów). Proces ten odbywa się kilkuetapowo:  

−  zgłaszanie przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uwag, sugestii  

i propozycji zmian do Działu edukacji (np. poprzez Rady Pracodawców ds. oceny praktycznego 

kształcenia studentów, samorząd studencki, wyniki monitoringu karier zawodowych 

absolwentów, narady metodyczne, wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia); 

−  przygotowanie propozycji programu studiów przez Dział edukacji na podstawie 

uzyskanych uwag, sugestii i propozycji; 

−  dyskusja i ustalenie programu studiów przez Senat Uczelni. 

Źródła informacji dotyczących programu studiów i zapewnienia jakości kształcenia  

w ramach procesu kształcenia znajdują się w poszczególnych zarządzeniach rektora dotyczących 

polityki oraz jakości kształcenia. 

Przykładowe wewnętrzne regulacje prawne związane z jakością kształcenia  to m. in.: 

−  WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA;  

−  REGULAMIN STUDIÓW; 
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−  REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH; 

−  REGULAMIN EWALUACJI PRAKTYK STUDENCKICH; 

−  ZASADY DYPLOMOWANIA;  

−  ZASADY HOSPITACJI I EWALUACJI ZAJĘĆ; 

−  ZASADY DOKONYWANIA KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ PISEMNYCH PRAC 

DYPLOMOWYCH; 

−  PROCEDURA EWALUACJI PRAC DYPLOMOWYCH; 

−  PROCEDURA EWALUACJI PRAC ETAPOWYCH; 

−  PROCEDURA MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW; 

−  WZÓR SYLABUSA DO ZAJĘĆ; 

−  PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ; 

−  PROCEDURA PRZYGOTOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I WYDAWANIA DOKUMENTÓW 

UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH; STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW ITP. 

Z kolei w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią Uczelnia poczyniła szereg 

działań, aby dostosować proces kształcenia do trudnej sytuacji w kraju i systematycznie 

wprowadzała m. in. następujące zasady obowiązujące w czasie kształcenia zdalnego (oprócz 

powołania Zespołu pomocy kryzysowej i kompleksowej informacji na stronie internetowej): 

−  ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W CZASIE PANDEMII; 

−  ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK W CZASIE PANDEMII; 

−  ZASADY PRACY ADMINISTRACYJNEJ W CZASIE PANDEMII; 

−  ZASADY HOSPITACJI I EWALUACJI ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ; 

−  PROCEDURA PRZEPROWADZANIA ZDALNYCH EGZAMINÓW I ZALICZEŃ; 

−  ZASADY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W FORMIE ZDALNEJ; 

−  ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO W FORMIE ZDALNEJ. 

Od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 Uczelnia, na podstawie 

wprowadzonych ministerialnych rozporządzeń, podjęła decyzję o nauczaniu hybrydowym, tj. 

część zajęć jest realizowana zdalnie, a część stacjonarnie (w salach). Oczywiście realizacja tego 

założenia jest uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju, stąd też Uczelnia, bazując na 

doświadczeniach z ostatniego roku, jest całkowicie gotowa na przeniesienie kształcenia do sieci, 

tj. na platformę edukacyjną Eduportal oraz MS Teams.  

Strukturalnie obszary i wektory działań w zakresie monitoringu programów studiów 

prezentują się w następujący  sposób: na poziomie Wydziału - w trakcie posiedzeń wydziałowej 

komisji ds. jakości kształcenia, Rad Pracodawców, narad metodycznych, indywidualnych spotkań 

z dziekanem, prodziekanem ds. jakości kształcenia zgłaszane są sugestie, uwagi, propozycje 

zmian, działań naprawczych. Uwagi te przekazywane są do Działu Edukacji. W Dziale Edukacji na 

ich podstawie są opracowywane propozycje zmian (np. w postaci projektów zarządzeń, 

procedur, zasad, wytycznych), które zostają przedłożone rektorowi, prorektorowi lub na 

posiedzeniu Senatu. Wprowadzone zarządzenia za pośrednictwem zintegrowanego 

elektronicznego systemu komunikacji oraz w wersji papierowej trafiają do osób 

odpowiedzialnych, wyznaczonych do realizacji postanowień danego zarządzenia. Nadzór nad 

implementacją zarządzeń dot. jakości na poziomie Uczelni pełni prorektor ds. edukacji lub inna 

osoba funkcyjna wskazana w zarządzeniu, a na poziomie Wydziału dziekan. 
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10.4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego 

kierunku, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz 

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

wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów 

 

Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się obejmuje następujące rodzaje  

i formy zajęć: zajęcia w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem oraz zajęcia bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (w tym zajęcia w formie praktycznej).  

Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 

studentów dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków dopuszczenia do 

egzaminu lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego. 

Procedura dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów obejmuje określenie  

w sylabusie do każdego przedmiotu szczegółowych warunków i sposobów weryfikacji osiągania 

zamierzonych efektów uczenia się przez studenta, poprzez wskazanie: 

−  poszczególnych składowych oceny końcowej (etapów realizacji zamierzonych efektów 

uczenia się); 

−  formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów (ustna lub pisemna); 

−  nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia założonych efektów 

uczenia się; 

−  zakresu materiału koniecznego do opanowania na poszczególne oceny. 

  W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych stosuje się 

następujące metody weryfikacji efektów uczenia się:  

−  metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, 

egzaminy/zaliczenie ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

wypracowania pisemnego itp.; 

−  metody weryfikacji umiejętności: projekt, prezentacja ustna, przygotowanie 

prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań, praca w terenie, dyskusje i debaty, rzadziej 

egzamin pisemny lub ustny; 

−  metody weryfikacji kompetencji społecznych: dyskusje i debaty, prezentowane 

postawy. 

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można zaliczyć:  

−  w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: aktywność, 

rozliczenie się studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału 

nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego przedmiot itp.; 

−  w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie pozytywnej 

oceny z egzaminu i części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, rozliczenie się studenta  

z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, 

uzyskanie pozytywnej oceny z pracy śródsemestralnej itp. 

Z kolei w odniesieniu do realizowanych praktyk osiągnięcie założonych efektów uczenia 

się następuje poprzez ocenę każdego z nich, a jest weryfikowane przez osobę wydającą opinię  

o praktykach ze strony podmiotu, w którym jest ona realizowana, oraz przez osobę będącą 

opiekunem praktyki ze strony Uczelni. Taką zasadę wprowadzono w wyniku zaleceń Zespołu 

Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2021 r. zarządzeniem rektora wraz  

z uaktualnionym Regulaminem studenckich praktyk zawodowych. Weryfikacją, a dalej 
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dokumentowaniem efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych, jest także ocena 

działań i postaw studenta w trakcie odbywanej praktyki zawodowej. Nadzór merytoryczny oraz 

organizacyjny nad całością spraw związanych z praktykami zawodowymi studentów Wydziału 

sprawuje dziekan poprzez specjalistę ds. praktyk studenckich, którego zadaniem jest m. in. 

nadzorowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych oraz ostateczne zaliczenie 

praktyk po weryfikacji treści Etapowej karty przebiegu praktyk zawodowych oraz potwierdzeniu 

przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych 

efektów uczenia się. Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk zawodowych 

odbywa się także poprzez regularnie przeprowadzane ewaluacje praktyk, których szczegółowe 

zasady i cele są określone w Regulaminie ewaluacji praktyk funkcjonującym w Uczelni.  

Szczególną rolę w weryfikacji i dokumentowaniu efektów uczenia się pełni egzamin 

dyplomowy. Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania określają Regulamin studiów 

oraz Zasady dyplomowania. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem 

promotora, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Temat 

pracy dyplomowej ustalają wspólnie promotor ze studentem, uwzględniając 

kierunek/specjalność studiów oraz zainteresowania naukowe studenta i promotora. Tematy prac 

dyplomowych zatwierdza wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia. Student jest obowiązany 

do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie w ostatnim semestrze studiów. Warunkiem jej 

przyjęcia jest zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych 

przewidzianych w planie studiów. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i powołany przez 

dziekana recenzent. Egzamin dyplomowy sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne zdobyte w całym okresie studiów. Ma formę ustną i składa się z obrony pracy 

dyplomowej oraz egzaminu końcowego. Przeprowadzany jest według następującej struktury: 

−  przedstawienie dyplomanta przez przewodniczącego komisji oraz zapoznanie  

z opinią promotora i recenzją pracy dyplomowej; 

−  prezentacja pracy przez dyplomanta w postaci wygłoszenia autoreferatu; 

−  sformułowanie pytania przez recenzenta; 

−  wylosowanie przez dyplomanta po jednym pytaniu egzaminacyjnym (kierunkowym  

i specjalnościowym); 

−  udzielenie odpowiedzi na pytania; 

−  ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego. 

Podstawę do obliczenia ostatecznej oceny wyniku studiów stanowią: 

−  średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w całym okresie studiów z egzaminów oraz 

zaliczeń z tych przedmiotów, które nie kończyły się egzaminem; 

−  średnia arytmetyczna ocen promotora oraz recenzenta z pracy dyplomowej; 

−  ocena z egzaminu dyplomowego. 

Ostateczny wynik studiów, obliczony z zaokrągleniem do części setnych, określa suma uzyskana 

przez dodanie (po uwagach Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r.): 

−  ⅟₂ średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w całym okresie studiów z egzaminów  

i zaliczeń; 

−  ⅟₄ średniej arytmetycznej ocen promotora i recenzenta z pracy dyplomowej; 

− ⅟₄  oceny z egzaminu dyplomowego. 

Na Wydziale cześć zajęć (wskazana w planach studiów) odbywa się bez bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów. W tym rodzaju zajęć mogą być wykorzystywane 

m. in. następujące metody (formy) oceniania i weryfikowania efektów uczenia się: projekt, 
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badania terenowe, badania literaturowe, pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie 

kierowane, przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych), wolontariat, a także zadania 

poprzez platformę e-learningową. Weryfikację potwierdzania efektów uczenia się dotyczących 

zajęć bez bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów przeprowadza 

prowadzący przedmiot według zasad określonych w sylabusie.  

Oceny uzyskane w wyniku przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów zostają wpisane 

przez nauczyciela do protokołu końcowego zaliczenia przedmiotu/systemu USOS, oraz karty 

okresowych osiągnięć studenta (KOOS). W czasie pandemii oceny wystawiane są elektronicznie 

w systemie USOS. 

 W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen: 

 

Ocena opisowa Ocena liczbowa 

celujący 6,0 

bardzo dobry 5,0 

dobry plus 4,5 

dobry 4,0 

dostateczny plus 3,5 

dostateczny 3,0 

niedostateczny 2,0 

 

Ocena niedostateczna (2,0) jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie przedmiotu. 

Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotów i roku studiów określa Regulamin studiów. 

Zaliczenia roku studiów dokonuje dziekan po uzyskaniu przez studenta pozytywnych ocen ze 

wszystkich przedmiotów i praktyk ujętych w planie studiów potwierdzonym wpisaniem tych 

ocen do  karty okresowych osiągnięć studenta/systemu USOS. Warunkiem przystąpienia do 

egzaminu z danego przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Studentowi przysługuje prawo do 

składania egzaminu poprawkowego i zaliczenia z każdego przedmiotu. Student, który wnosi 

zastrzeżenia co do obiektywizmu egzaminatora w trakcie egzaminu (zaliczenia), może złożyć do 

dziekana pisemny wniosek w sprawie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego. Wpisy w karcie 

okresowych osiągnięć/systemie USOS stanowią podstawę do uzyskania zaliczenia roku studiów,  

a tym samym świadczą o osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się. 

Każdy nauczyciel jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na podstawie 

sprawozdania dotyczącego ocen wystawianych studentom z poszczególnych przedmiotów  

w terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Jest ono przedmiotem 

analizy dziekana Wydziału, który po zakończonym semestrze składa sprawozdanie z efektywności 

kształcenia i przeprowadza rozmowy z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność 

kształcenia w celu wskazania im istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie.  

Osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest jednym  

z czynników branych pod uwagę podczas wskazywania nauczycieli do wyróżnień za działalność 

dydaktyczną.   

Ocena przydatności efektów uczenia się na rynku pracy dokonywana jest m. in. poprzez 

analizy monitoringu losów absolwentów. Zgodnie z procedurą realizowania monitoringu karier, 

określoną zarządzeniem rektora, raport z badania jest przekazywany do wydziałowej komisji ds. 

jakości kształcenia. Do zadań komisji należy sporządzanie i przedstawianie rektorowi protokołu 
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zawierającego rekomendacje do monitoringu, pod kątem doskonalenia procesu kształcenia  

w Uczelni i dostosowywania go do aktualnych potrzeb rynku pracy.  

Poniższy opis informacji z wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych 

absolwentów dotyczy rekomendacji do wyników monitoringu karier wniosków wysuniętych  

z badania losów zawodowych absolwentów kierunku zarządzanie oraz propozycji działań 

doskonalących wprowadzonych w Wydziale za rok akademicki 2018/2019 oraz 2019/2020. 

Przykładowe rekomendacje z monitoringu losów zawodowych absolwentów 

przedstawiają się następująco: 

−  rozwijanie umiejętności dotyczących szukania pracy, tworzenia profesjonalnych 

dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz wzbogacanie 

wiedzy dotyczącej trendów na rynku pracy i oczekiwań pracodawców; 

−  zachęcanie do korzystania z oferty indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa 

zawodowego, 

−  zachęcanie studentów do brania udziału w kursach specjalistycznych oraz studiach 

podyplomowych spójnych z kierunkami studiów, które pomogą im wejść na rynek pracy; 

− zwiększenie działalności Akademickiego Biura Karier w kwestii zamieszczania  

i udostępniania ofert pracy, staży czy praktyk (adekwatnych do kierunków studiów 

prowadzonych w Uczelni) na stronie internetowej Uczelni. 

W odpowiedzi na zaproponowane rekomendacje w Uczelni realizowane są działania 

doskonalące, szczegółowo opisane poniżej, a których część także obejmuje studentów kierunku 

zarządzanie. To m. in. prowadzenie działań dotyczących rozwijania umiejętności w zakresie 

szukania pracy, tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do 

rozmowy kwalifikacyjnej oraz wzbogacania wiedzy dotyczącej trendów na rynku pracy oraz 

oczekiwań pracodawców, konsultacje z doradztwa zawodowego. Akademickie Biuro Karier  

oferuje studentom i absolwentom kierunku zarządzanie bezpłatne indywidualne konsultacje 

zawodowe. Obejmują wsparcie m. in. w zakresie: 

−  szukania pracy, praktyk i staży; 

−  zmiany pracy; 

−  przygotowania i korekty profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych; 

−  przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej; 

−  planowania kariery zawodowej; 

−  coachingu kariery; 

−  badania predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego; 

−  wyboru kursów, warsztatów i szkoleń; 

−  wyboru dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

−  wyboru szkoły wyższej; 

−  efektywnego uczenia się. 

W aspekcie doradztwa zawodowego Wydział intensywnie współpracuje z regionem. Studenci 

biorą udział w warsztatach. Mają też możliwość doskonalenia umiejętności skutecznej 

komunikacji, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji,  biorąc udział w szkoleniach z tego 

zakresu prowadzonych przez doświadczonego pedagoga i edukatora. Na obecny rok akademicki 

zaplanowane są liczne kursy prowadzone w formie webinariów. Najbliższe będzie poświęcone 

budowaniu marki osobistej w Internecie. 
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10.5. Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, 

i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów. 

 

Uczelnia, a w tym Wydział, przyjęła procedury projektowania efektów uczenia się i ich 

zmian, które jednocześnie określają zakres i formy udziału interesariuszy wewnętrznych, w tym 

studentów oraz interesariuszy zewnętrznych w tym procesie. Ich zakres określają kompetencje 

poszczególnych organów dla zapewnienia jakości kształcenia. Zgodnie z przyjętymi procedurami 

w prace nad koncepcją i programami kształcenia na poszczególnych kierunkach zaangażowane są 

zespoły/osoby reprezentowane m. in. przez: interesariuszy zewnętrznych, w tym Radę 

Pracodawców, specjalistów z danej dziedziny, nauczycieli akademickich, studentów  

i absolwentów.  

Siatkę programową opracowują zespoły dydaktyczne pod kierownictwem prorektora ds. 

edukacji. System tworzenia, zatwierdzania, monitorowania oraz okresowe zmiany programów 

studiów pozwalają na udoskonalanie efektów uczenia się poprzez włączanie interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych, w proces opiniowania i propozycji zmian programów. Dziekan  

i prodziekan ds. jakości kształcenia dbają o zapewnienie praktycznego modelu prowadzonych 

studiów oraz odpowiadają za kadrę praktyków przyporządkowanych do określonych zajęć 

dydaktycznych przygotowujących studentów do wykonywania przyszłej pracy. W wydziałowej 

komisji ds. jakości kształcenia są przedstawiciele Rady Pracodawców. Jedną z najważniejszych 

form udziału interesariuszy zewnętrznych w tworzeniu programów studiów jest ich 

uczestniczenie w kształceniu. Monitorowanie praktyk pozwala na pozyskanie istotnych 

informacji od pracodawców, w szczególności o efektach uczenia się nabytych w Uczelni,  

a sprawdzonych u pracodawcy, co przekłada się na zapotrzebowanie na nowe efekty uczenia się. 

Poszczególne zespoły analizują corocznie pozyskane dane i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 

wdrażana jest procedura naprawcza. Dla doskonalenia programów studiów powołano Radę 

Pracodawców, która bierze również udział w systemie zapewnienia jakości kształcenia, w której 

skład wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. Rada opiera się na działaniach 

poszczególnych jej przedstawicieli, których zadaniem jest m. in.: opiniowanie programów 

studiów oraz proponowanie w nich zmian, proponowanie praktycznych form kształcenia, 

dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, proponowanie nowych 

specjalności. Spotkania Rady Pracodawców odbywają się minimum raz w roku i są 

protokołowane. Protokoły stanowią podstawę do wprowadzania zmian i na poziomie Uczelni 

analizowane są przez Dział edukacji, który zbierając wszystkie propozycje zgłaszane przez różne 

grupy interesariuszy, przygotowuje propozycję zmian programu studiów i przekazuje ją do 

ustalenia przez Senat. 

 

10.6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia 

i sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku 

 

Uczelnia, a w tym Wydział wykorzystuje wyniki zewnętrznych ocen jakości kształcenia do 

doskonalenia systemu zapewnienia jakości. Do tej pory Uczelnia była wizytowana już trzynaście 

razy przez Polską Komisję Akredytacyjną (w tym dwukrotnie na kierunku zarządzanie). Wszystkie 

uwagi Komisji są każdorazowo szczegółowo analizowane i wdrażane nie tylko na ocenianym 

kierunku, ale również, o ile to możliwe, również na innych kierunkach Uczelni. Pozwala to Uczelni 

na ciągłe dostosowywanie wszystkich kierunków Uczelni do uwag Polskiej Komisji 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 107 

 

Akredytacyjnej, a tym samym na stałe podnoszenie poziomu jakości kształcenia. W wyniku 

wdrożenia uwag trzynastu Zespołów Oceniających Komisji Uczelnia poczyniła wiele działań we 

wszystkich właściwie ocenianych do tej pory kryteriach, co sprawia, że z roku na rok się rozwija  

i dostosowuje się do przepisów ministerialnych i zaleceń sformułowanych przez Zespoły 

Oceniające. Szczegółowe wyszczególnienie działań zapobiegawczych podjętych przez Uczelnię  

w celu usunięcia błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym 

sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie 

oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie  

i ocena skutków tych działań zawarte są w cz. III raportu, w załączniku nr 2 pkt. 1 (Wykaz 

materiałów uzupełniających w wersji elektronicznej – 5_Zalecenia PKA). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 

1. Stabilna pozycja na rynku lokalnym.                                                                              

2. Rozwój infrastruktury umożliwiający 

efektywną realizację procesu 

dydaktycznego (platforma edukacyjna, MS 

Teams). 

3. Otwarcie na oczekiwania studentów w 

zakresie uruchamianych specjalności, które 

często mają związek z wykonywaną pracą 

zawodową i odpowiadają potrzebom rynku 

pracy 

Słabe strony 

1. Zróżnicowana motywacja  

i zaangażowanie studentów w proces 

zdobywania wiedzy. 

2. Niski stopień mobilności studentów (brak 

zainteresowania m. in. ze względu na formę 

studiowania – studia niestacjonarne; 

pogłębiany w wyniku sytuacji pandemii), 

pomimo stwarzania takiej możliwości przez 

Uczelnię. 

 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ę
tr

zn
e 

Szanse 

1. Zapotrzebowanie na specjalistów  

z dziedziny zarządzania w kontekście 

płynności rynku pracy 

2. Możliwość pozyskiwania środków na 

działania w obszarze nauki i dydaktyki  

z krajowych i europejskich programów 

projakościowych.  

3. Rozwój współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym w celu 

dostosowywania oferty edukacyjnej do 

potrzeb rynku pracy. 

4. Zapotrzebowanie rynku pracy jest spójne 

z ocenianym kierunkiem i uruchamianymi 

specjalnościami, które pozwalają łatwiej 

znaleźć pracę. 

5. Rozwój komunikacji/form kształcenia na 

odległość. 

 

Zagrożenia 

1. Niż demograficzny wpływający 

ujemnie na ogólną liczbę kandydatów 

na studia.                               

2. Działalność konkurencyjnych Uczelni 

publicznych i niepublicznych w regionie  

o podobnej ofercie kształcenia.  

3. Zmieniające się regulacje prawne. 

4. Niestabilność rynku pracy (pogłębiana 

przez sytuację pandemii). 
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