INFORMACJA O DZIAŁANIACH
WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
NA RZECZ DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU 2016/2017

I. Działania Wydziału mające wpływ na jakość kształcenia wykraczające poza prace
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Spotkania z interesariuszami Wydziału Ekonomii i Zarządzania, które odbywały się w roku
akademickim 2016/2017 (a w szczególności w miesiącach październik – grudzień 2016 r.)
miały na celu korektę programów studiów i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy a także
upraktycznienie kierunku Logistyka.
Na jakość kształcenia poza ofertą dydaktyczną oraz zapleczem dydaktycznym, jakim
dysponuje Wydział ma w dużym stopniu aktywność kadry.
Studenci Wydziału Ekonomia i Zarządzanie biorą aktywny udział w procesie doskonalenia
jakości kształcenia. Możliwość oceniania efektów kształcenia stwarza system ankietyzacji
wszystkich zajęć prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Ankiety wypełniane są
przez studentów drogą elektroniczną. Student ma możliwość zamieszczenia szczegółowych
komentarzy m.in. odnośnie sposobu prowadzenia zajęć, stopnia zrozumiałości treści, kultury
osobistej prowadzącego zajęcia wraz z określoną punktacją. Wyniki przeprowadzonych ankiet
przesłane są do kierowników jednostek organizacyjnych oraz Dziekana Wydziału. Każdy z
ocenianych pracowników może zapoznać się z wynikami ankiety.
O efektach kształcenia świadczy także aktywność studentów przejawiająca się w działalności
studenckich kół naukowych i dowodzi rozwijaniu zainteresowań i aktywnych postaw oraz
aktywności publikacyjnej. Na Wydziale funkcjonują następujące koła naukowe: Koło
Naukowe Zarządzania, Koło Naukowe Logistyki, Koło Naukowe Eko-Zarządzanie, Koło
Naukowe Negocjacji i Komunikowania „NiK”, Koło Naukowe Manager, Koło Naukowe
Zarządzanie Projektami, Koło Naukowe Nowoczesnej Bankowości.
Istnienie kół naukowych stwarza warunki do rozwijania działalności naukowej studentów
poprzez realizację prac badawczych. Studenci mają możliwość udziału w konferencjach i
publikowania wyników badań. Działalność studentów w kołach naukowych jest szansą na
organizację seminariów i spotkań z praktykami życia gospodarczego, a ponadto stwarza
platformę do współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami.
Ostatecznym sposobem weryfikacji efektów kształcenia są losy absolwentów Wydziału na
rynku pracy i ich powodzenie zawodowe. Zdobywaniu wiedzy na ten temat służy technika
ankiety absolwentów.
Studenci korzystają z oferowanych przez Wydział możliwości indywidualnego kształtowania
sposobu zdobywania wykształcenia – poprzez uczestnictwo w programie ERASMUS+ i
MOST.
Wypracowana i realizowana na Wydziale nowoczesna koncepcja kształcenia zgodna jest z
misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także odpowiada strategicznym
celom kształcenia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, które określono na podstawie
rozpoznania potrzeb i możliwości wewnętrznych Wydziału oraz uwarunkowań zewnętrznych.

Wydział Ekonomii i Zarządzania w 2016 roku uzyskał pozytywną ocenę aplikacji o
akredytację International Project Management Association Polska w zakresie prowadzenia
certyfikacji IPMA-Student. IPMA - International Project Management Associationjest
międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny
zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA zajmuje się rozwojem i
promocją zawodu kierownika projektów. Poprzez IPMA Competence Baseline (ICB)
wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.
Uczestnikiem IPMA są studenci kierunku Zarządzanie WEZ UZ studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych pierwszego stopnia.
II. Problematyka projakościowa podejmowana na Radach Wydziału
W trakcie Rad Wydziału podejmowana była problematyka projakościowa w celu
systematycznego podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.
W szczególności dotyczyła:
 programów i planów studiów oraz ich aktualizacji;
 upraktycznienia kierunku Logistyka;
 jakości prac dyplomowych, aktualizacji pytań na egzamin dyplomowy, sposobu
przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz dostosowania tematów prac do
kierunku studiów;
 oceny i udoskonalania funkcjonowania systemu jakości kształcenia;
 oceny efektów kształcenia i stosowania systemu punktów ECTS;
 weryfikacji i oceny czynników mających wpływ na jakość kształcenia;
 oceny prowadzonych zajęć przez nauczycieli akademickich;
 oceny nauczycieli akademickich;
 kształcenia i rozwoju nauczycieli akademickich;
 efektywnego i praktycznego kształcenia studentów na kierunku Ekonomia,
Zarządzanie i Bezpieczeństwo Narodowe oraz Logistyka;
 monitorowania efektywności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 monitorowania kariery zawodowej absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania w
zakresie dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku
pracy;
 współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie monitorowania jakości
kształcenia w celu przygotowania ich do pracy zawodowej;
 współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wspólnych badań i
projektów badawczych;
 współpracy z właściwymi organami władzy publicznej w zakresie wspólnych
projektów, badań oraz konsultacji programów i efektów kształcenia;

 współpracy z przedstawicielami pracodawców w zakresie konsultacji programów i
efektów kształcenia na kierunku Ekonomia, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Narodowe i
Logistyka.

