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Siedlce, dn. 27 grudnia 2019 r. 

 

Raport z funkcjonowania Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia  

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach  

w roku akademickim 2018/19 

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych  

i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Uchwała Rady Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Prawnych nr 125/2016 z dnia  13 września 2016 roku) był dokumentem 

dostosowanym do Wewnętrznego systemu jakości kształcenia przyjętym Uchwałą Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 

roku. System uwzględniał również następujące Zarządzenia Rektora: 

 Zarządzenie Rektora Akademii Podlaskiej nr 36 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania oraz dokumentowania hospitacji zajęć dydaktycznych oraz 

badania ankietowego wśród studentów, oceniającego sposób ich prowadzenia; 

 Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 26 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia ujednoliconego systemu ankietowego badania opinii studentów w 

sprawie jakości prowadzonych zajęć; 

 Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 72 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie 

ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów 

kształcenia; 

 Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 56 z dnia12 maja 2019 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Powyższy system zakładał analizę procesu kształcenia zmierzającą do zapewnienia 

wysokiej jego jakości, systematyczną ewaluację tego procesu opartą na zobiektywizowanych 

zasadach oraz formułowaniu kierunków i sposobów jego realizacji i poprawy. Zasadniczym 

celem systemu było kształtowanie jakości kształcenia na najwyższym poziomie, poprzez: 

 kreatywne planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego; 

 stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia; 

 rozwijanie współpracy ze studentami i absolwentami; 

 unowocześnianie programów studiów oraz dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb 

    rynku pracy. 

Realizacja tego celu odbywała się poprzez podejmowanie działań w zakresie: 

1) weryfikacji efektów kształcenia przyjętych dla poszczególnych kierunków  

i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych  

i Prawnych; 

2) oceny i weryfikacji doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia poszczególnych 

modułów/przedmiotów; 

3) kontroli warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;  

4) przeprowadzania hospitacji oraz studenckich badań ankietowych dotyczących jakości 

realizowanych zajęć dydaktycznych oraz jakości obsługi administracyjnej; 

5) doskonalenia systemu komunikacji z kandydatami na poszczególne kierunki studiów, 

ze studentami Wydziału oraz z absolwentami; 
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6) monitorowania karier zawodowych absolwentów Wydziału; 

7) pozyskiwania opinii przedstawicieli rynku pracy w odniesieniu do realizowanych oraz 

wdrażanych programów kształcenia. 

Zgodnie z Wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, w procesie zapewnienia jakości kształcenia 

uczestniczyli: 

 Dziekan, Prodziekani, Kierownicy Katedr, Dyrektorzy Instytutów; 

 Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia; 

 nauczyciele akademiccy; 

 pracownicy administracyjni; 

 studenci; 

 absolwenci; 

 przedstawiciele rynku pracy. 

W roku akademickim 2018/19 kluczową rolę w zakresie oceny i kształtowania jakości 

procesu dydaktycznego pełniła Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

(powołana Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych nr 147/2016 z dnia 5 

października 2016 roku). Wnioski z prac Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia  w roku akademickim 2018/19 przedstawione zostały członkom Rady Wydziału na 

posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia przyjętych dla poszczególnych kierunków i poziomów 

studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Ocena realizacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzona została na 

podstawie raportów Kierowników Katedr (za semestr zimowy) oraz raportów Dyrektorów 

Instytutów (za semestr letni) z osiągnięcia efektów kształcenia. Zgodnie z przedłożonymi 

raportami, na każdym z kierunków studiów zweryfikowane i osiągnięte zostały wszystkie, 

określone w sylabusach modułów kierunkowych i fakultatywnych, efekty kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Propozycje zmian w procesie osiągania efektów kształcenia zgłoszone zostały w 

odniesieniu do tych modułów, dla których przyjęte efekty osiągnięte zostały z trudnością. 

Zaproponowane zmiany dotyczą następujących modułów: 

1) na kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia: 

- Podstawy ekonomii, 

- Podstawy organizacji i zarządzania, 

- Prawna ochrona obrotu gospodarczego; 

2) ) na kierunku Logistyka, studia pierwszego stopnia: 

- Historia administrowania, zarządzania i innowacji, 

- Zarządzanie, 

- Logika, 

- Matematyka, 

- Finanse i rachunkowość, 

- Prawo celne i przewozowe, 

- Negocjacje w biznesie, 

 - Język obcy I (angielski), 
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- Język obcy specjalistyczny (angielski), 

- Marketing; 

3) na kierunku Zarządzanie, studia pierwszego stopnia: 

- Logika, 

- Analiza otoczenia przedsiębiorstwa; 

4) na kierunku Zarządzanie,studia drugiego stopnia: 

- Ubezpieczenia gospodarcze, 

- Ubezpieczenia w logistyce. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia uzupełniona została analizą i oceną prac 

zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych, przeprowadzoną przez kierunkowe zespoły 

ds. oceny efektów kształcenia. Wszystkie zespoły przeanalizowały łącznie prace zaliczeniowe z 

59 przedmiotów. Zespół ds. oceny efektów kształcenia na kierunku Administracja pierwszego 

stopnia zgłosił brak prac zaliczeniowych z jednego przedmiotu realizowanego w semestrze 

zimowym.  

W celu doskonalenia procesu osiągania efektów kształcenia zespoły kierunkowe 

dokonały również oceny sylabusów dla przedmiotów ujętych w programach kształcenia 

realizowanych w roku akademickim 2019/20. Ogółem ocenie poddano 60 sylabusów. Zespół ds. 

oceny efektów kształcenia na kierunku Administracja drugiego stopnia zidentyfikował błędy w 

bilansie punktów ECTS w sylabusach z dwóch modułów. Błędne sylabusy zostały przekazane 

właściwym koordynatorom w celu dokonania korekty. 

Z punktu możliwości osiągania przez studentów studiów pierwszego stopnia efektów 

kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, istotną rolę odgrywa przebieg 

studenckich praktyk zawodowych, które na każdym kierunku studiów przebiegały zgodnie z 

obowiązującymi regulaminami. Regulaminy uwzględniają między innymi kontrolę odbywania 

praktyk w formie hospitacji przeprowadzanych przez opiekunów kierunkowych oraz 

telefoniczną weryfikację obecności studenta w miejscu odbywania praktyki. Ogółem w roku 

akademickim 2018/19 opiekunowie kierunkowi przeprowadzili: 

 4 hospitacje na kierunku Administracja pierwszego stopnia, 

 11 hospitacji i 22 weryfikacji telefonicznych na kierunku Logistyka pierwszego stopnia, 

 6 hospitacji i 6 weryfikacji telefonicznych na kierunku Zarządzanie pierwszego stopnia. 

Kontrole potwierdziły obecność studentów w miejscu odbywania praktyk, nie wykazały 

odstępstw od określonych w regulaminach programów oraz zastrzeżeń ze strony opiekunów w 

jednostkach przyjmujących.  

 W kontroli przebiegu praktyki zawodowej na kierunku Administracja pierwszego stopnia 

nie przeprowadzono telefonicznej weryfikacji obecności studentów w miejscu odbywania 

praktyki. O pominięciu tej formy kontroli przez kierunkowego opiekuna praktyk poinformowano 

Dyrektora Instytutu odpowiedzialnego za prowadzenie kierunku studiów. 

W ramach zapewnienia wysokiej jakości prac dyplomowych, tematy prac licencjackich i 

magisterskich zweryfikowane zostały przez kierowników katedr odpowiedzialnych za 

prowadzenie poszczególnych kierunków studiów. Kolejnym etapem weryfikacji tematów była 

ich ocena przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Komisja 

zaproponowała zmianę 34 tematów.  

Oceny średnie z egzaminów i prac dyplomowych w roku akademickim 2018/19 były 

nieznacznie niższe niż w roku poprzednim i wyniosły odpowiednio 4,09 i 4,35. Podobnie jak w 

latach ubiegłych, odnotowano znaczący problem przedłużania terminu złożenia pracy. Z 

przedłużenia terminu złożenia pracy skorzystało ogółem 75 studentów, tj. 10,5% ogółu 

dyplomantów Wydziału.  

   

Ocena i weryfikacja doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia poszczególnych 

przedmiotów ujętych w programach kształcenia 
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W roku akademickim 2018/2019 za obsadę kadrową zajęć dydaktycznych odpowiadali 

Kierownicy Katedr prowadzących poszczególne kierunki studiów. Powierzanie zajęć odbywało 

się z uwzględnieniem doświadczeń dydaktycznych, obszarów tematycznych dorobku 

publikacyjnego, prowadzonych badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń zdobytych 

poza Uczelnią. Wartością dodaną procesu dydaktycznego w roku akademickim 2018/19 było 

prowadzenie zajęć przez 2 profesorów wizytujących oraz przez 6 nauczycieli uczelni 

zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Spośród nauczycieli akademickich Wydziału 

doświadczenia dydaktyczne w zagranicznych uczelniach partnerskich zdobyło 6 nauczycieli.  

 

Kontrola warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (stan infrastruktury dydaktycznej  

i naukowej) 

Stan infrastruktury dydaktycznej Wydziału podlegał ocenie Wydziałowej Komisji ds. 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia. W opinii Komisji Wydział dysponuje infrastrukturą 

umożliwiającą realizację programów kształcenia, osiąganie przyjętych w programach studiów 

efektów oraz prowadzenie badań naukowych w dziedzinach i dyscyplinach, do których 

przyporządkowane są prowadzone na Wydziale kierunki studiów. Bardzo ważną rolę w tym 

zakresie odgrywa Biblioteka Główna UPH, która oprócz zbiorów tradycyjnych i elektronicznych 

oferuje dostęp do baz danych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Studenci mają zapewnioną 

możliwość korzystania ze wszystkich, wskazanych w sylabusach przedmiotowych, pozycji 

literatury obowiązkowej oraz w znaczącym zakresie z pozycji literatury dodatkowej. 

 

   

Przeprowadzanie hospitacji oraz studenckich badań ankietowych dotyczących jakości 

realizowanych zajęć dydaktycznych i jakości obsługi administracyjnej 

Hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzone 

zostały w oparciu o plany semestralne sporządzone przez Kierowników Katedr  

i zatwierdzone przez Dziekana Wydziału. Ogółem hospitacją objęto 15 zajęć ćwiczeniowych i 

11 wykładów. W protokołach hospitacyjnych nie odnotowano istotnych uwag o charakterze  

formalnym i merytorycznym.  

Wyniki ankietowego badania opinii studentów na temat jakości prowadzonych na 

Wydziale zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 ocenia 

się jako bardzo wysokie. Ocenę średnią powyżej 4,5 uzyskało 86% ogółu przedmiotów 

realizowanych na kierunkach WNEiP. Z nauczycielami akademickimi, którzy z prowadzonych 

zajęć uzyskali ocenę poniżej 4,0, przeprowadzona została rozmowa oceniająca. Uśrednione 

oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów 

wahały się od 4,52 (Administracja II stopnia, studia stacjonarne) do 4,87 (Logistyka II stopnia, 

studia niestacjonarne).  

Wyniki badań ankietowych za semestr letni 2018/19 były również wysokie - ocenę 

średnią powyżej 4,5 uzyskało 80% ogółu przedmiotów ujętych w programach prowadzonych na 

WNEiP kierunków studiów. Podobnie jak w semestrze poprzednim, z nauczycielami którzy z 

prowadzonych zajęć uzyskali ocenę poniżej 4,0, przeprowadzono rozmowy oceniające. 

Uśrednione oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na poszczególnych kierunkach 

studiów wahały się od 4,38 (Administracja II stopnia, studia stacjonarne) do 4,96 (Logistyka II 

stopnia, studia niestacjonarne).  

W semestrze zimowym odsetek wypełnionych ankiet w stosunku do ogółu dostępnych w 

systemie wyniósł 13,8%, natomiast w letnim – 12,6%. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i 

Jakości Kształcenia oceniła te wyniki jako zbyt niskie i zadecydowała o regularnym 

prowadzeniu kampanii informacyjnej dotyczącej omawianych badań przez opiekunów 

wszystkich roczników studiów, w terminach poprzedzających uruchomienie kolejnych edycji 

badań. 
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Doskonalenie systemu komunikacji z kandydatami na poszczególne kierunki studiów, ze 

studentami Wydziału oraz z absolwentami 

Najważniejszą formą komunikacji z kandydatami na kierunki studiów prowadzone na 

WNEiP były Dni Otwarte UPH. W ramach doskonalenia systemu komunikacji z kandydatami 

zaktualizowano informacje o kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz o studiach 

podyplomowych dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. 

 System komunikacji ze studentami Wydziału obejmował: 

 zamieszczanie aktualnych informacji z zakresu organizacji procesu dydaktycznego na 

stronie internetowej Wydziału, 

 zamieszczanie informacji bieżących na tablicach informacyjnych, 

 zamieszczanie aktualnych sylabusów na stronie internetowej Wydziału, 

 zamieszczanie informacji o godzinach konsultacji nauczycieli akademickich ze 

studentami Wydziału, 

 regularne spotkania Prodziekana ds. studenckich z Wydziałową Radą Samorządu 

Studenckiego (4 spotkania w roku akademickim 2018/19), 

 konto Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 Komunikacja z absolwentami odbywała się poprzez niesformalizowane kontakty 

promotorów prac dyplomowych oraz za pośrednictwem strony internetowej Wydziału. 

  

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału 

Istotnym narzędziem analizy karier zawodowych absolwentów są badania prowadzone 

przez Biuro Karier UPH. Wyniki badania losów zawodowych absolwentów WNEiP dla 

roczników przystępujących do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2016/2017 

(przeprowadzone po roku od ukończenia studiów) pozwoliły na sformułowanie następujących 

uogólnień: 

– 69,0% ogółu ankietowanych absolwentów wykonuje pracę zawodową; 

– pracę zawodową zgodną z ukończonym kierunkiem studiów wykonuje 58,0% 

absolwentów kierunku Administracja, 33,0% absolwentów kierunku Logistyka i 55,0% 

absolwentów kierunku Zarządzanie; 

– wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów w stopniu wysokim i przeciętnym 

wykorzystuje 53,0% absolwentów kierunku Administracja, 53,0% absolwentów kierunku 

Logistyka i 55,0% kierunku Zarządzanie;  uwzględniając odsetek absolwentów, których 

praca zawodowa nie ma związku z ukończonym kierunkiem studiów, wyniki badań w 

zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia, ocenić 

należy pozytywnie; uzyskane wyniki wykorzystane zostaną w trakcie przeglądu 

sylabusów przed uruchomieniem roku akademickiego 2020/2021 - koordynatorzy 

modułów zostaną zobowiązani do stosowania w większym zakresie metod projektowych 

jako form weryfikacji stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia (uczenia się);  

– 57,0% absolwentów studiów pierwszego stopnia i 85,0% absolwentów studiów drugiego 

stopnia zadeklarowało gotowość ponownego wyboru kierunku studiów na UPH  

w Siedlcach, 

  

  

Współpraca z przedstawicielami rynku pracy w zakresie kształtowania i realizacji 

programów kształcenia 

 Wymiana doświadczeń o charakterze praktycznym z różnego typu jednostkami 

administracji samorządowej i gospodarczej oraz przedstawicielami biznesu odbywała się w 

trakcie konferencji i  seminariów naukowych oraz zajęć warsztatowych ujętych w programach 

poszczególnych kierunków studiów. Były to przedsięwzięcia umożliwiające wymianę poglądów 



 6 

na temat oczekiwań pracodawców co do zasadności i ewentualnych zmian w zakresie 

realizowanych efektów kształcenia oraz treści programowych. Pozyskiwanie informacji 

zwrotnych od pracodawców o kompetencjach studentów i umiejętnościach wykorzystania 

wiedzy w praktyce było również możliwe  poprzez prowadzenie kontroli przebiegu studenckich 

praktyk zawodowych.   

W roku akademickim 2018/2019 programy studiów zostały pozytywnie zaopiniowane 

przez przedstawicieli kadry zarządzającej następujących podmiotów zewnętrznych: 

- program studiów na kierunku Administracja pierwszego i drugiego stopnia – przez Prezesa 

Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia 

Podlaskiego sp. z o. o., 

- program studiów na kierunku Administracja pierwszego i drugiego stopnia – przez Wójta 

Gminy Wohyń, 

- program studiów na kierunku Logistyka pierwszego i drugiego stopnia – przez Prezesa Zarządu 

Zinner Logistics sp. z o. o., 

- program studiów na kierunku Logistyka pierwszego i drugiego stopnia – przez Prezesa Zarządu 

RICCO sp. z o. o., 

- program studiów na kierunku Zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia – przez Dyrektora 

Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach, 

- program studiów na kierunku Zarządzanie pierwszego i drugiego stopnia – przez Dyrektora II 

Oddziału w Siedlcach Santander Bank Polska S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


