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z przyporządkowaniem efektów kształcenia i przedmiotów realizowanych na kierunku 

zarządzanie do dyscyplin naukowych (nie jest zatem możliwe podanie procentowego udziału 

liczby punktów ECTS dla konkretnej dyscypliny naukowej). 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie I i II stopnia zgodne są z Zasadami dotyczącymi 

tworzenia programów kształcenia na studiach I i II stopnia (ujęte w załączniku do uchwały nr 

4/46/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2011 roku) oraz Zasadami 

dotyczącymi określania i weryfikacji efektów kształcenia, określonych w drodze 

Rozporządzenia nr 101 Rektora Politechniki Białostockiej. 

 

Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie, studia I stopnia 

Symbol 
Symbol na 

kierunku 
Efekt kształcenia 

Wiedza 

EK1  Z_W01 zna podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, ekonomii  dyscyplin komplementarnych 

EK2  Z_W02 posiada wiedzę z zakresu ogólnych zasad funkcjonowania organizacji i ich otoczenia 

EK3  Z_W03 rozumie podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu 

EK4  Z_W04 
ma wiedzę pozwalającą mu diagnozować i rozwiązywać podstawowe problemy 

związane z elementarnymi aspektami funkcjonowania organizacji w złożonym 

otoczeniu 

EK5  Z_W05 
ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności  jego roli dla funkcjonowania 

organizacji i ich otoczenia 

EK6  Z_W06 zna zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej 

EK7  Z_W07 
ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań z zakresu zarządzania, 

ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

EK8  Z_W08 
rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego, prawnego i 

politycznego państwa oraz struktur międzynarodowych, jak również ich wpływu na 

zarządzanie organizacją 

EK9  Z_W09 
ma wiedzę o współczesnych technikach i metodach informacyjno-komunikacyjnych 

wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami 

EK10  Z_W10 
rozumie naturę i źródła prawa oraz prawidłowości rządzące funkcjonowaniem 

organizacji 

EK11  Z_W11 
ma wiedzę o historycznej ewolucji koncepcji zarządzania, ekonomii i dyscyplin 

komplementarnych 

EK12  Z_W12 
ma podstawową wiedzę z zakresu informatyki i systemów informatycznych 

wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz zna podstawowe metody 

ilościowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu organizacją 

EK13  Z_W13 
rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian zachodzących w 

organizacjach i ich otoczeniu oraz rozumie potrzebę ich przewidywania 

EK14  Z_W14 
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, obowiązujących w 

szczególności w biznesie 

EK15  Z_W15 
ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu ochrony własności 

przemysłowej oraz prawa autorskiego  

EK16  Z_W16 ma wiedzę o obszarach funkcjonalnych w organizacji oraz relacjach między nimi 

EK17  Z_W17 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w organizacjach 

EK18  Z_W18 
dostrzega istotę i rolę problemów ochrony środowiska oraz rozumie koncepcję 

zrównoważonego rozwoju 

EK19  Z_W19 
rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań oraz zna podstawowe 

twierdzenia z poznanych działów matematyki 

Umiejętności 

EK20  Z_U01 

potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w 

organizacji i jej otoczeniu; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności 

gospodarczej 

EK21  Z_U02 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w określonym obszarze funkcjonalnym w 

organizacji 

EK22  Z_U03 
umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w procesie analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk 
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EK23  Z_U04 
potrafi formułować i analizować problemy badawcze pozwalające na rozwiązywanie 

typowych problemów organizacji 

EK24  Z_U05 
umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi zagadnieniami z 

zakresu zarządzania 

EK25  Z_U06 
potrafi wykorzystywać standardowe narzędzia i metody w celu prognozowania 

procesów i zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu  

EK26  Z_U07 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu 

problemów w pracy zawodowej 

EK27  Z_U08 
umie analizować proponowane rozwiązania dotyczące problemów z zakresu 

funkcjonowania organizacji i ich otoczenia oraz proponować własne rozstrzygnięcia 

EK28  Z_U09 
potrafi dokonywać oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w podejmowaniu 

decyzji 

EK29  Z_U10 
potrafi analizować i prognozować poziom i dynamikę wybranych wielkości i mierników 

osiągnięć organizacji 

EK30  Z_U11 
umie logicznie myśleć, analizować i dokonywać syntezy problemów i zjawisk 

zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu 

EK31  Z_U12 

potrafi w praktyce posługiwać się właściwie dobranym środowiskami 

programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania 

zarządzania, jak również potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu technik i metod 

informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami 

EK32  Z_U13 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku 

polskim i obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zarządzania oraz 

dyscyplin komplementarnych, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i inne 

źródła 

EK33  Z_U14 
potrafi wykorzystać w pracy zawodowej podstawowe metody ilościowe stosowane w 

zarządzaniu organizacją  

EK34  Z_U15 
potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy i 

interpretacji, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne 

EK35  Z_U16 zna i potrafi interpretować normy prawne oraz reguły  zawodowe i moralne 

EK36  Z_U17 
konstruktywnie opiniuje i ocenia pracę innych oraz wykazuje zdolność formułowania 

własnych sądów w prostych sprawach pojawiających się w pracy zawodowej 

EK37  Z_U18 
posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym 

wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

EK38  Z_U19 
posiada podstawowe umiejętności w zakresie matematyki oraz jej zastosowań w 

zarządzaniu  

Kompetencje społeczne 

EK39  Z_K01 
jest świadomy odpowiedzialności i wyzwań związanych z wykonywanym zawodem 

oraz obowiązujących norm etycznych i moralnych 

EK40  Z_K02 
jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a praca 

zespołowa nie stwarza mu problemów 

EK41  Z_K03 
wykazuje umiejętności podejmowania decyzji oraz identyfikowania priorytetów w 

ramach realizowanych zadań indywidualnych i zespołowych 

EK42  Z_K04 wykazuje się przedsiębiorczością w działaniu 

EK43  Z_K05 
jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy oraz 

potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności 

EK44  Z_K06 
wykazuje zdolność do identyfikowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w 

pracy zawodowej oraz formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i 

światopoglądowych 

EK45  Z_K07 wykazuje umiejętność adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy 

EK46  Z_K08 
potrafi brać udział w budowaniu projektów społecznych o różnym charakterze, 

rozumiejąc ich aspekty ekonomiczne i zarządcze 

EK47  Z_K09 
potrafi odważnie przekazywać i bronić własnych poglądów w rozwiązywaniu 

problemów pojawiających się w pracy zawodowej, zachowując zasady postępowania 

etycznego 
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Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie, studia II stopnia 

Symbol 

Symbol 

na 

kierunku 

Efekt kształcenia 

Wiedza  

EK1  Z_W01 
posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin 

komplementarnych 

EK2  Z_W02 
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnych zasad funkcjonowania organizacji i ich 

otoczenia 

EK3  Z_W03 
zna, uzasadnia i wyjaśnia na przykładach złożone procesy i zjawiska zachodzące w 

organizacjach i ich otoczeniu 

EK4  Z_W04 
ma pogłębioną wiedzę pozwalającą mu diagnozować i rozwiązywać złożone problemy 

związane z funkcjonowaniem organizacji w złożonym otoczeniu 

EK5  Z_W05 
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, w szczególności  jego roli dla funkcjonowania 

organizacji i ich otoczenia 

EK6  Z_W06 zna, wyjaśnia i przedstawia zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej 

EK7  Z_W07 
ma pogłębiona wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań z zakresu zarządzania, 

ekonomii i dyscyplin komplementarnych,  a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych 

EK8  Z_W08 
zna w sposób pogłębiony mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego, prawnego 

i politycznego państwa oraz struktur międzynarodowych, jak również ich wpływ na 

zarządzanie organizacją 

EK9  Z_W09 
ma pogłębioną wiedzę o współczesnych technikach i metodach informacyjno - 

komunikacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami 

EK10  Z_W10 
posiada pogłębioną wiedzę o naturze i źródłach prawa oraz prawidłowościach 

rządzących funkcjonowaniem organizacji 

EK11  Z_W11 
ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji koncepcji zarządzania, ekonomii i 

dyscyplin komplementarnych 

EK12  Z_W12 
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu informatyki i systemów informatycznych 

wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz zna zaawansowane metody 

ilościowe stosowane w zarządzaniu organizacją 

EK13  Z_W13 
zna w sposób pogłębiony przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian 

zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu oraz rozumie potrzebę ich przewidywania 

EK14  Z_W14 
ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, obowiązujących w 

szczególności w  biznesie 

EK15  Z_W15 
ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej 

EK16  Z_W16 
ma pogłębioną wiedzę o obszarach funkcjonalnych w organizacji oraz relacjach między 

nimi 

EK17  Z_W17 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm prawnych 

EK18  Z_W18 
rozumie, uzasadnia i wyjaśnia istotę i role problemów ochrony środowiska oraz rozumie 

koncepcję zrównoważonego rozwoju 

Umiejętności 

EK19  Z_U01 
potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk zachodzących w 

organizacji i jej otoczeniu; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności 

gospodarczej 

EK20  Z_U02 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w określonym obszarze funkcjonalnym i 

współpracować z innymi obszarami funkcjonalnymi w organizacji 

EK21  Z_U03 
umie docierać do źródeł wiedzy i krytycznie dobierać je w celu analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk, formułując jednocześnie własne opinie 

EK22  Z_U04 
potrafi formułować i analizować problemy badawcze oraz stawiać i weryfikować proste 

hipotezy badawcze w celu rozwiązywania problemów organizacji 

EK23  Z_U05 
umie diagnozować i rozwiązywać złożone problemy związane z zarządzaniem 

organizacją 

EK24  Z_U06 
potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia i metody w celu prognozowania procesów 

i zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu 

EK25  Z_U07 
potrafi krytycznie ocenić przydatność i skuteczność zdobytej wiedzy oraz wykorzystać 

ją w różnych zakresach i formach 
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EK26  Z_U08 
umie samodzielnie analizować i rozwiązywać problemy z zakresu funkcjonowania 

organizacji i ich otoczenia, wykorzystując zdobytą wiedzę na temat metod badawczych 

EK27  Z_U09 
potrafi dokonywać oceny proponowanych rozwiązań i samodzielnie podejmować 

decyzje 

EK28  Z_U10 
posiada pogłębioną umiejętność analizowania i prognozowania poziomu i dynamiki 

wielkości i mierników osiągnięć organizacji 

EK29  Z_U11 
umie logicznie myśleć, analizować i dokonywać syntezy złożonych problemów i 

zjawisk zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu 

EK30  Z_U12 

posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się właściwie dobranymi środowiskami 

programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania 

zarządzania, jak również potrafi samodzielnie wykorzystać pogłębioną wiedzę z zakresu 

zaawansowanych technik i metod informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w 

zarządzaniu organizacjami 

EK31  Z_U13 
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku 

polskim i obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zarządzania oraz 

w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

EK32  Z_U14 
potrafi wykorzystać w pracy zawodowej zaawansowane metody ilościowe stosowane w 

zarządzaniu organizacją  

EK33  Z_U15 
potrafi dokonywać obserwacji złożonych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich 

opisu, analizy i interpretacji, wykorzystując i krytycznie dobierając poznane ujęcia 

teoretyczne 

EK34  Z_U16 sprawie stosuje normy prawne oraz reguły zawodowe i moralne 

EK35  Z_U17 
konstruktywnie opiniuje i ocenia pracę innych oraz wykazuje zdolność do formułowania 

własnych sądów i podejmowania decyzji w złożonych sprawach pojawiających się w 

pracy zawodowej 

EK36  Z_U18 
posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomi odpowiadającym 

wymaganiom określonym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Kompetencje społeczne 

EK37  Z_K01 
jest świadomy odpowiedzialności i wyzwań związanych z wykonywanym zawodem 

oraz obowiązujących norm etycznych i moralnych 

EK38  Z_K02 
jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a praca 

zespołowa nie stwarza mu problemów 

EK39  Z_K03 
wykazuje umiejętności podejmowania decyzji oraz identyfikowania priorytetów w 

ramach realizowanych zadań indywidualnych i zespołowych 

EK40  Z_K04 wykazuje się przedsiębiorczością w działaniu 

EK41  Z_K05 
jest świadomy potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy, potrafi 

uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych 

EK42  Z_K06 
wykazuje zdolność do identyfikowania i rozstrzygania problemów pojawiających się w 

pracy zawodowej oraz formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i  

światopoglądowych 

EK43  Z_K07 wykazuje umiejętność adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy 

EK44  Z_K08 
potrafi brać udział w budowaniu projektów społecznych o różnym charakterze i 

przewidywać ich skutki społeczne 

EK45  Z_K09 
potrafi odważnie przekazywać i bronić własnych poglądów w rozwiązywaniu 

problemów pojawiających się w pracy zawodowej, zachowując zasady postępowania 

etycznego 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Agata Lulewicz-Sas  Dr hab. inż., adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Justyna Grześ-Bukłaho  Dr, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Joanna Samul  Dr, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Anna Dyhdalewicz  Dr, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Arkadiusz Jurczuk  Dr inż., adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Katarzyna Krot  Dr, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Tomasz Madras  Dr, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Krystyna Zimnoch  Dr, wykładowca, pracownik dydaktyczny 

Joanna Szydło  Dr, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 

Andrzej Daniluk  Dr inż., adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny 
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Prezentacja uczelni 

Politechnika Białostocka, uczelnia techniczna z 69-letnią tradycją, kształci studentów na  

7 wydziałach1. W murach PB kształci się blisko 7,5 tys. studentów, nauczanych przez ponad 

650 nauczycieli akademickich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

w 13 dyscyplinach naukowych oraz doktora habilitowanego w 6 dyscyplinach.  

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (WIZ) obecnie studiuje 1258 

studentów, w tym 988 na studiach stacjonarnych oraz 270 na studiach niestacjonarnych2. 

Zatrudnionych jest 105 pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy działalność naukowo-

badawczą oraz dydaktyczną prowadzą w ramach 8 jednostek3. WIZ kształci studentów na  

6 kierunkach4. 

WIZ posiada uprawnienia do nadawania5:  

 stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja 

z 27.06.2016 r. nr BCK-II-U/dr-94/16); 

 stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji (decyzja 

z 25.09.2017 r. nr BCK-VI-U-dr 143/2017). 

W wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych WIZ za lata 2013-2016 otrzymał 

kategorię naukową B6. 

Wydział posiada umowy o podwójne dyplomowanie z Universite Polytechnique Hauts-de-

France (Francja) i z Białoruskim Państwowym Technologicznym Uniwersytetem w Mińsku 

(Białoruś). W latach 2015-2018 pracownicy WIZ pozyskali, a następnie realizowali: 

 12 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez NCN; 

 8 projektów Miniatura; 

 10 innego typu projektów, m.in. (GoSmart BSR, NANO2ALL). 

W 2018 r. pracownicy WIZ wydali 271 publikacji, z czego 20 znajduje się na liście  

A (według PBN). W ciągu ostatnich pięciu lat 10 pracowników WIZ pozytywnie zakończyło 

postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz 19 o nadanie stopnia 

naukowego doktora. 

W roku akademickim 2018/2019 na WIZ uruchomione zostały Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie w dyscyplinach nauki o zarządzaniu oraz inżynieria produkcji oraz studia 

MBA. 

                                                 
1 Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział 

Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Leśny. 
2 Stan na dzień 25.03.2019 roku. 
3 Organizacji i Zarządzania, Zarządzania Produkcją, Marketingu i Przedsiębiorczości, Informatyki Gospodarczej, 

Finansów i Rachunkowości, Gospodarki Turystycznej; Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-

Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach oraz Zakładu Ekonomii Menedżerskiej.  
4 zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia; zarządzanie i inżynieria usług – 

studia I stopnia (inżynierskie); logistyka – studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia; zarządzanie – studia  

I stopnia (licencjackie) i II stopnia; turystyka i rekreacja – studia I stopnia (licencjackie); inżynieria meblarstwa 

– studia I stopnia (inżynierskie). 
5 https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/wykaz-przewodow-doktorskich/. Na 11 

otwartych przewodów doktorskich 8 z nich ma związek z kształceniem na kierunku zarządzanie. 
6 Decyzja nr 392/KAT/2017 wydana w dniu 15 listopada 2017 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/wykaz-przewodow-doktorskich/
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Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców będąca organem inicjującym współpracę  

z otoczeniem gospodarczym, m.in. w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy.  

 

 

 

Słowniczek skrótów 

WIZ  Wydział Inżynierii Zarządzania 

PB  Politechnika Białostocka 

NCK  Nowoczesne Centrum Kształcenia 

UKD  Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna 

SJK  System Jakości Kształcenia  

WKJK Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

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

uczenia się 

Kształcenie na kierunku zarządzanie jest zbieżne z misją i celami strategicznymi Politechniki 

Białostockiej7 odnoszącymi się do poprawy jakości kształcenia.  

Misja wskazuje, że WIZ zwraca uwagę na upowszechnianie i rozwijanie wiedzy poprzez 

kształcenie akademickie i pozaakademickie, prowadzenie badań naukowych oraz ścisłą 

współpracę w ramach triady: biznes–nauka–administracja8. W realizacji misji WIZ kieruje się 

szczególną odpowiedzialnością za zapewnienie wysokiej jakości nauczania, krzewienie zasad 

przedsiębiorczości, kształtowanie postaw poszanowania uniwersalnych zasad etycznych  

i społecznej odpowiedzialności oraz utrzymanie pozycji ważnego i nowoczesnego ośrodka 

naukowo-dydaktycznego w regionie.  

Misja Wydziału jest spójna z wyznaczonymi celami strategicznymi Uczelni, takimi jak: 

intensyfikacja rozwoju naukowego pracowników Politechniki Białostockiej, rozwój badań 

naukowych, wzrost jakości kształcenia studentów w Politechnice Białostockiej oraz 

budowanie marki Uczelni jako lidera integracji środowisk naukowych, biznesowych  

i samorządowych w północno-wschodniej Polsce. 

WIZ identyfikuje wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy, którzy uczestniczą  

w procesie kształtowania oferty dydaktycznej. Przykładem zewnętrznych interesariuszy jest 

Rada Przedsiębiorców, stanowiąca platformę współpracy pomiędzy sferą naukowo-

dydaktyczną a gospodarczą9. Podstawowe obszary współdziałania obejmują współpracę  

w procesie definiowania efektów kształcenia i wspólne kształtowanie oferty edukacyjnej 

uwzględniającej potrzeby rynku pracy, udział praktyków w procesie dydaktycznym, praktyki 

studenckie, organizację wypraw studyjnych oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć10  

i projektów badawczych11. Wydział współpracuje z przedsiębiorstwami lokalnego  

i krajowego rynku pracy12 oraz z władzami samorządowymi i innymi uczelniami. 

                                                 
7 Misja i strategii Uczelni: https://pb.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/misja-i-strategia/ 
8 Dokument „Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na lata 2013-2016  

z perspektywą do roku 2020”, który wyznacza strategiczne kierunki rozwoju WIZ. 
9 Do Rady Przedsiębiorców zaproszono przedstawicieli rynku pracy - podlaskich podmiotów: ExChord SA, 

Fabryka Mebli „FORTE” SA, Instytut Innowacji i Technologii PB,  Izba Przemysłowo-Handlowa  

w Białymstoku,  Pronar Sp. z o.o., Promotech Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe „Maksbud” Sp. z o.o., Multicco Sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

w Białymstoku, Spec-poż sp.j., Telmex Sp. z o.o.  
10 Przykłady: Wschodnie Forum e-Biznesu EastBiz,, XIII regionalna edycja ogólnopolskiego konkursu 

„Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”. 
11 Prace zlecone realizowane na WIZ w zakresie działalności naukowej, np. Przyczyny zróżnicowania 

powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego, kierownik dr Ewa Rollnik-Sadowska, okres realizacji 

2017-2018, Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim, dr Urszula Widelska, okres realizacji 

2017-2018. 
12 Głównym celem projektu „e-MANAGER” – program staży menedżerskich dla kierunku ZARZĄDZANIE 

Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich 

studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności 

niezbędnych w e-biznesie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 105 studentów WIZ PB. W 2018 

roku finansowanie staży otrzymało 60 studentów. Wykaz przedsiębiorstw, które uczestniczyły w Projekcie 

znajduje się na stronie https://wiz.pb.edu.pl/projekty/staze-studenckie/staz-studencki-zarzadzanie/. Kolejny 

https://pb.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/misja-i-strategia/


12 

Wewnętrzni interesariusze – studenci i nauczyciele – uczestniczą w procesie kształtowania  

i opiniowania planów studiów. Zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą poszczególni 

pracownicy za pośrednictwem swoich przełożonych mają prawo zgłaszać uwagi do planów 

studiów, które następnie są opiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

Wszelkie zmiany planów studiów, przed zatwierdzeniem przez Radę Wydziału, są 

opiniowane przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Studenci, podobnie jak 

pracownicy, mają prawo zgłaszania swoich uwag i propozycji zmian do planów studiów  

i programów kształcenia. Ponadto przedstawiciele studentów są członkami Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz doraźnych komisji (np. zespołów ds. programów 

kształcenia) powoływanych przez Dziekana Wydziału na potrzeby systemu zapewnienia 

jakości kształcenia. Zarówno pracownicy, jak i studenci uczestniczą także w formułowaniu 

kierunków rozwoju Wydziału. 

Wysoką jakość programu kształcenia potwierdza otrzymanie akredytacji The Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA)13.  

Wydział aktywnie pozyskuje środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój14,  

a także innych źródeł15  

Kształcenie na kierunku zarządzanie jest zgodne z prowadzoną na Wydziale działalnością 

naukową.  

Działalność naukowo-badawcza i w konsekwencji również publikacyjna koncentruje się na 

następujących głównych obszarach badań nauk o zarządzaniu i ich aplikacyjności, tak istotnej 

w tej dyscyplinie: 

 zarządzanie zasobami ludzkimi; 

 zarządzanie jakością; 

 foresight strategiczny; 

 zarządzanie marketingiem; 

                                                                                                                                                         

projekt to 2WORK – kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse 

absolwentów na rynku pracy (trzy edycje Projektu), który jest także realizowany we współpracy  

z przedsiębiorstwami (https://wiz.pb.edu.pl/projekty/2-work-4-you/. 

Biuro Karier PB organizuje cykliczne przedsięwzięcie TARGI PRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, 

które ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu najatrakcyjniejszych pracodawców oraz kilku tysięcy 

młodych specjalistów wchodzących na rynek pracy. Targi Pracy PB są  okazją do bezpośredniego kontaktu 

studentów z pracodawcą, zapoznania się z profilem działalności pracodawców oraz z zasadami prowadzonej 

przez nich rekrutacji. Targi odbywają się tradycyjnie w ostatnim tygodniu października każdego roku. 
13 Politechnika Białostocka, jako jedyna uczelnia w regionie, otrzymała akredytację ACCA dla specjalności 

Rachunkowość i Zarządzanie Finansami na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia. Koncepcja kształcenia  

i uzyskanie akredytacji polegało na porównaniu i dostosowaniu sylabusów oraz sposobu egzaminowania na 

Uczelni do standardów prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji biznesowej ACCA. Absolwenci są zwolnieni 

z egzaminów od F1 do F9 w kwalifikacji ACCA dzięki umowie akredytacyjnej zawartej pomiędzy Wydziałem 

Inżynierii Zarządzania a organizacją ACCA. 
14 W latach 2017-2019 w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

realizowanych jest na Wydziale 5 projektów. Projekty realizowane na kierunku zarządzanie I i II stopnia to:  

e-MANAGER” – program staży menedżerskich Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (wartość 

projektu - 1 293 939,36, okres realizacji projektu: 2018-2019) oraz 2 WORK  (wartość projektu ze środków 

europejskich -  1 286 446,31 zł i 194 049,41 zł z dotacji celowej., okres realizacji  od 1.03.2017 r. do 29.02.2020 

r.), w ramach projektu realizowane są certyfikowane szkolenia (m.in. MOS IT, Prince2 Foundation, Lean 

Manufacturing, Project Manager);  Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na 

Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) (wartość projektu: 1 974 968,80 zł, okres realizacji: 

1 marca 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.). BUT InterAcademic PartnershipsNawa Akademickie Partnerstwa 

Międzynarodowe) (wartość projektu: 1 480 488 zł, w tym WIZ: 291 233 zł, okres realizacji: 2018-12-01 - 2020-

11-30, Źródło finansowania: NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). 
15 Santander Universidades 2018 (wartość projektu: 50 000,00 zł, okres realizacji: 24/01/2018- 31/12/2018). 
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 zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Badania naukowe realizowane przez pracowników naukowych WIZ odzwierciedlają nurty 

światowe i krajowe charakterystyczne dla dyscypliny nauk o zarządzaniu. Jednocześnie 

nawiązują do zapisów „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku”, a przez to 

wpisują się doskonale w regionalne cele strategiczne, tj. podniesienie atrakcyjności 

województwa, wzrost konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym  

i międzynarodowym, rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa, rozwój turystyki, 

rolnictwa, przemysłu oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa 

kulturowego. Kierunki badań odzwierciedlają także priorytety działań zawartych w „Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku” oraz „Strategii Rozwoju 

Kraju 2020”. 

Przygotowywane prace naukowe są cennym źródłem wiedzy wykorzystywanej w pracy 

dydaktycznej pracowników. 

W ramach działalności naukowej realizowane są międzynarodowe projekty badawcze, granty 

finansowane z NCN, prace statutowe, prace własne związane z rozwojem młodych 

pracowników nauki oraz prace badawcze realizowane na zlecenie innych podmiotów.  

W latach 2013-2018 pracownicy WIZ realizowali ponad 60 projektów badawczych, w tym  

6 finansowanych ze środków UE oraz 21 finansowanych ze środków NCN16. W latach 2017-

2020 pracownicy WIZ w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg 

Baltic Sea Region) realizują projekt GoSmart BSR17. Celem tego projektu jest rozwijanie 

strategii inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim 

poprzez zwiększenie umiędzynarodowienia biznesu, międzynarodowy przepływ innowacji 

oraz wspieranie efektywnej międzynarodowej współpracy podmiotów z poczwórnej helisy  

– jednostek badawczych, rozwojowych, przemysłu i administracji. 

O poziomie jakości kształcenia na WIZ świadczą wyniki przeprowadzonych wizytacji 

przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej18.  

                                                 
16 Jako bezpośrednio związane z kształceniem na kierunku zarządzanie wskazać można: projekty badawcze 

finansowane ze środków NCN: Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach, 

dr Joanna Jończyk (2011/03/B/HS4/04544); Efektywność publicznych służb zatrudniania w Polsce – stan 

rzeczywisty a pożądany, dr Ewa Rollnik-Sadowska (2017/01/X/HS4/00857); Przywództwo a orientacja na 

klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym, dr Urszula Widelska (2017/01/X/HS4/01009; Jakość relacji  

w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej, dr Urszula Kobylińska, (2018/02/X/HS4/01227); 

Projekt finansowany z Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. 

Inteligentna specjalizacja: „Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart 

BSR”, dr hab. inż. Wiesław Urban (#R041), prof. nzw.; Prace badawcze prowadzone na zlecenie innych 

podmiotów: Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych 

w woj. podlaskim, dr Katarzyna Dębkowska; Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim, dr 

Urszula Widelska; Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego, Dr Ewa 

Rollnik-Sadowska; Wykonanie audytu innowacyjności przedsiębiorstwa związanego z procedurą certyfikacji 

„Innowacyjna Firma”, dr Monika Walicka; Wykonanie opinii o innowacyjności technologii Sitecore 7.2, która 

polega na wykorzystaniu metod personalizacji w systemie zarządzania treściami w serwisie, dr Wioletta 

Czemiel-Grzybowska. 
17 Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja: zwiększenie możliwości wzrostu 

w oparciu o zwiększoną zdolność podmiotów zajmujących się innowacją do zastosowania podejścia opartego na 

inteligentnych specjalizacjach. 
18 Ostatnia wizytacja na Wydziale Zarządzania w ramach oceny instytucjonalnej, odbyła się w dniach 31 marca  

– 2 kwietnia 2012 roku. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że Wydział Zarządzania 

Politechniki Białostockiej realizuje strategię rozwoju spójną z misją Uczelni, uwzględniającą politykę 

zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, spełnia wymagania dotyczące konstrukcji, efektywności  

i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz współpracy z otoczeniem 
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Cele kształcenia na kierunku zarządzanie obejmują: 

 przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin 

komplementarnych oraz relacjach między nimi, wiedzy pozwalającej na diagnozowanie  

i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem różnych organizacji  

w złożonym otoczeniu, wiedzy na temat projektowania oraz wykorzystania metod  

i narzędzi badawczych w zarządzaniu, ekonomii i dyscyplinach pokrewnych; 

 wyposażenie absolwentów w umiejętności zarządzania procesami w organizacjach, 

rozpoznawania, analizowania i rozwiązywania problemów w podmiotach gospodarczych 

w aspektach: organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym, 

zastosowania informatyki i dziedzin pokrewnych oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

 kompetencje społeczne pozwalające na pracę zespołową i indywidualną, zachowanie zasad 

etycznych. 

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, 

dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz prowadzenia badań naukowych. Absolwent 

po ukończeniu studiów II stopnia przygotowany jest do: 

 pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych; 

 pracy w bankach, giełdach i firmach ubezpieczeniowych oraz jednostkach organizacyjnych 

administracji rządowej i samorządowej, doradczo-konsultingowych instytucjach otoczenia 

biznesu; 

 pracy na stanowiskach operacyjnych, jak i strategicznych w systemie zarządzania, 

menedżerów średniego i wyższego szczebla z zakresu zarządzania, finansów, marketingu, 

doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,  

a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 

 podjęcia pracy naukowo-badawczej oraz kontynuacji kształcenia w różnych formach,  

w tym na studiach doktoranckich. 

Kierunek studiów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie KRK został 

przyporządkowany do obszaru kształcenia nauk społecznych i obszaru nauk 

humanistycznych.  

 

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 

Szczegółowe efekty kształcenia zostały odniesione do obszaru nauk społecznych. Dobór 

kluczowych treści kształcenia został dokonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i praktyki 

oraz z zachowaniem zasad problemowego podejścia do treści oraz kształtowania umiejętności 

praktycznych i społecznych. I tak na przykład na studiach I stopnia efekt kształcenia Z_W0419 

student uzyskuje m.in. na przedmiotach: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy 

rachunkowości zarządczej, Zarządzanie jakością. Z kolei zasada kształtowania umiejętności 

praktycznych, zawarta m.in. w efekcie kształcenia Z_U0220 znajduje pokrycie m.in. w treści 

programu nauczania przedmiotu Marketing internetowy. Rozwój kompetencji społecznych 

                                                                                                                                                         

społeczno-gospodarczym, a także zapewnia właściwą jakość kształcenia prowadzonego na studiach 

podyplomowych. 
19 Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie ma wiedzę pozwalającą mu diagnozować i rozwiązywać 

podstawowe problemy związane z elementarnymi aspektami funkcjonowania organizacji w złożonym otoczeniu. 
20 Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w określonym 

obszarze funkcjonalnym w organizacji. 
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natomiast realizowany jest poprzez m.in. zespołowe rozwiązywanie studiów przypadku 

(Z_K0221) np. na przedmiocie Zarządzanie projektami.  

Z kolei na studiach II stopnia efekt uczenia Z_W0322 student uzyskuje m.in. na przedmiotach: 

Zarządzanie strategiczne, Konflikty i negocjacje w organizacjach. Umiejętności praktyczne 

np. w zakresie realizacji efektu kształcenia Z_U1123 znajdują pokrycie m.in. w treści 

programu nauczania przedmiotu Foresight w zarządzaniu strategicznym. Natomiast 

kompetencje społeczne student kształtuje m.in. poprzez pracę zespołową na przedmiocie 

Marketing międzynarodowy. 

Przy doborze metod kształcenia uwzględniono specyfikę przedmiotów oraz formę zajęć. 

Najczęściej na wykładach stosowane są metody problemowe (wykład konwersatoryjny  

i problemowy) oraz podające (wykład informacyjny z użyciem technik multimedialnych). Na 

pozostałych zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące (analiza przypadków, 

symulacja, dyskusja, seminarium), metody programowe z użyciem komputera oraz metody 

praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe, projekty). 

Obowiązuje semestralny rozkład zajęć z podziałem na 15 tygodni na studiach stacjonarnych 

oraz 8 lub 10 zjazdów na studiach niestacjonarnych24. Zajęcia na studiach niestacjonarnych 

odbywają się w soboty i niedziele w wybranych tygodniach semestru25. 

Liczba godzin, realizowanych w trakcie studiów I stopnia wynosi 2070 na studiach 

stacjonarnych. W trakcie dwóch pierwszych semestrów studenci na studiach stacjonarnych 

realizują po 23 godziny zajęć tygodniowo, w ostatnim semestrze, ze względu na obowiązek 

prowadzenia badań własnych i pisania pracy dyplomowej, studenci mają do zrealizowania 12 

godzin zajęć tygodniowo. Na studiach II stopnia liczba realizowanych godzin jest 

zróżnicowana na poszczególnych specjalnościach26. 

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć studenci deklarują wybór nauczania języka obcego27. 

Zajęcia językowe prowadzane są przez Studium Języków Obcych PB w małych grupach 

(średnio: 16-19 osób). Zajęcia językowe realizowane są w wymiarze 5 semestrów na studiach 

stacjonarnych i 6 semestrów na studiach niestacjonarnych I stopnia oraz 1 semestru na 

studiach II stopnia. Zajęcia na studiach I stopnia kończą się egzaminem na poziomie B2, 

                                                 
21 Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie jest zdolny do skutecznego komunikowania się, 

negocjowania i przekonywania, a praca zespołowa nie stwarza mu problemów. 
22 Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie zna, uzasadnia i wyjaśnia na przykładach złożone 

procesy i zjawiska zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu. 
23 Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie umie logicznie myśleć, analizować i dokonywać 

syntezy złożonych problemów i zjawisk zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu. 
24 Zajęcia na 10 zjazdach są realizowane na studiach II stopnia specjalności rachunkowość i zarządzanie 

finansami ACCA. 
25 Harmonogram realizacji zajęć w roku akademickim 2018/2019 reguluje Zarządzenie nr 813 Rektora 

Politechniki Białostockiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu roku akademickiego 

2018/2019 (z późn. zmianami zawartymi w zarządzeniu nr 866 oraz 897). 
26 Specjalność: 1) Informatyka gospodarcza i logistyka – 1035 godz.; 2) Rachunkowość i zarządzanie finansami 

ACCA – 1095h; 3) Rachunkowość i zarządzanie finansami – 1035h; 4) Zarządzanie biznesem na rynkach 

wschodnich – 1125h; 5) Zarządzanie przedsiębiorstwem – 1035h; 6) Zarządzanie produktem i sprzedażą – 

1065h; 7) Zarządzanie publiczne – 1005h; 8) Zarządzanie usługami turystycznymi – 1125h. 

Wykaz przedmiotów występujących w treściach podstawowych i kierunkowych z podaniem liczby godzin 

przypisanych poszczególnym formom dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także dla studiów I i II 

stopnia zamieszczono na stronie https://wiz.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/plany-studiow/. 
27 Obecnie studenci realizują zajęcia z języka: angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego. 
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natomiast na studiach II stopnia – zaliczeniem. Ponadto studenci mają możliwość rozwijania 

kompetencji językowych między innymi poprzez udział w programie Erasmus+. 

W semestrach od II do VI na studiach I stopnia, studenci mają możliwość wyboru 

określonych przedmiotów, np. na pierwszym roku studenci mają 2 bloki przedmiotów do 

wyboru (po 2 przedmioty). Spośród 4 przedmiotów mają obowiązek zrealizowania  

2 wybranych. Przedmioty obieralne realizowane są także na studiach II stopnia. Wybór 

dokonywany jest przed rozpoczęciem każdego semestru za pośrednictwem systemu USOS. 

Udział przedmiotów obieralnych stanowi 23,6% na studiach stacjonarnych I stopnia, 

natomiast na studiach II stopnia kształtuje się następująco w odniesieniu do specjalności:  

1) Informatyka gospodarcza i logistyka – 21,9%; 2) Rachunkowość i zarządzanie finansami  

– 24,2%; 3) Zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich – 23,5%; 4) Zarządzanie 

przedsiębiorstwem – 27,3%; 5) Zarządzanie produktem i sprzedażą – 19,4%; 6) Zarządzanie 

publiczne – 22,6%; 7) Zarządzanie usługami turystycznymi – 22,2%28. 

Na studiach niestacjonarnych I stopnia udział przedmiotów obieralnych wynosi 24,1%, 

natomiast na studiach II stopnia stanowi w odniesieniu do specjalności: 1) Informatyka 

gospodarcza i logistyka – 21,9%; 2) Rachunkowość i zarządzanie finansami – 24,2%;  

3) Zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich – 23,5%; 4) Zarządzanie przedsiębiorstwem 

– 27,3%; 5) Zarządzanie produktem i sprzedażą – 19,4%; 6) Zarządzanie publiczne – 22,6%; 

7) Zarządzanie usługami turystycznymi – 22,2%; 8) Zarządzanie zasobami ludzkimi – 27,3%.  

Na studiach niestacjonarnych łączna liczba godzin, realizowanych w toku studiów wynosi 

1032. W trakcie dwóch pierwszych semestrów studenci realizują odpowiednio 24 i 21 godzin 

na zjeździe, natomiast na ostatnim semestrze studenci mają do zrealizowania 11 godzin zajęć 

w trakcie jednego zjazdu. Zasady dotyczące wyboru przedmiotów fakultatywnych są takie 

same jak na studiach stacjonarnych. Na studiach II stopnia łączna liczba godzin jest różna na 

realizowanych specjalnościach29.  

Dobór treści, metod i form kształcenia odbywa się z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu 

oraz dbałością o zapewnienie wysokiej skuteczności nauczania. Zdecydowana większość 

przedmiotów realizowana jest w co najmniej 2 formach zajęć.  

Na studiach stacjonarnych I stopnia wykłady stanowią 44% godzin (915h), ćwiczenia – 48% 

(165h). Na studiach niestacjonarnych I stopnia wykłady stanowią 43% (448h), ćwiczenia  

– 50% (520h), inne formy (ćwiczenia komputerowe, pracownie specjalistyczne, seminaria)  

– 8% (88h). Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia proporcje godzin dla 

poszczególnych form zajęć uzależnione są w szczególności od specyfiki danej specjalności. 

Kształcenie na odległość wdrożono w ramach Programu Certyfikacji Procesowej studentów 

Wydziału studiujących na kierunku zarządzanie30. Materiały na platformie e-learningowej 

                                                 
28 Przy obliczeniu udziału nie uwzględniano pracy dyplomowej oraz praktyki zawodowej. 
29 Specjalność: 1) Informatyka gospodarcza i logistyka – 576h; 2) Rachunkowość i zarządzanie finansami 

ACCA – 748h; 3) Rachunkowość i zarządzanie finansami – 600h; 4) Zarządzanie biznesem na rynkach 

wschodnich – 568h; 5) Zarządzanie przedsiębiorstwem – 576h; 6) Zarządzanie produktem i sprzedażą – 560h; 7) 

Zarządzanie publiczne – 560h; 8) Zarządzanie usługami turystycznymi – 624h; 9) Zarządzanie zasobami 

ludzkimi – 584h. 
30 Program Certyfikacji Procesowej jest programem uruchomionym wspólnie z BOC Information Technologies 

Consulting Sp. z o. o. Jego celem jest podnoszenie kompetencji biznesowych studentów z zakresu zarządzania 

procesami poprzez poszerzenie ich wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych. Udział w Programie umożliwia 

także studentom poznanie praktycznych aspektów zarządzania procesami wynikających z doświadczeń, wdrożeń 
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udostępniane są studentom II stopnia następujących specjalności: Management of business 

relations between the EU and Eurasian countries oraz Smart and innovative business. 

Najliczniejsza grupa ćwiczeniowa na akredytowanym kierunku liczy 33 osoby, najmniejsza  

– 9 osób31. 

Praktyki studenckie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia realizowane są  

w wymiarze 4 tygodni32. Student samodzielnie wskazuje instytucję, w której chce odbyć 

praktykę zawodową lub też może wykorzystać ofertę praktyk przedstawioną na stronie 

internetowej WIZ lub skorzystać z oferty Biura Karier PB. Nadzór dydaktyczno-

wychowawczy nad praktykami sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez 

Dziekana spośród nauczycieli akademickich33. 

Obecnie trwają prace nad modernizacją programu kształcenia na kierunku zarządzanie, 

zmierzające do dostosowania go do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Informacje o wymaganiach stawianych kandydatom, warunkach rekrutacji na studia oraz 

kryteriach kwalifikacji kandydatów na I i II stopień są dostępne na stronie internetowej 

WIZ34, a także na stronie PB35. Na stronie są też zawarte informacje dotyczące rekrutacji na 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na WIZ36.  

Zasady uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych na 

innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej określa Regulamin Studiów Politechniki 

Białostockiej37.  
 

Podstawą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów jest 

odniesienie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby 

do efektów kształcenia osiąganych w procesie kształcenia na określonym kierunku. Kandydat 

                                                                                                                                                         

oraz szkoleń realizowanych przez BOC. Studenci biorący dział w programie certyfikacji otrzymują możliwość 

uczestniczenia w seminariach online. Są to zajęcia dodatkowe poszerzające zdobytą w trakcie studiów wiedzę 

i umiejętności, jednocześnie przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego. Studenci uczestniczący 

w programie mają również dostęp do platformy e-learningowej zawierającej nagrania seminariów online, slajdy  

i dodatkowe materiały wspierające przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego. Studenci po zadaniu egzaminu 

otrzymują certyfikat potwierdzający ich kompetencje procesowe. 
31 Opis zasad ustalania liczebności grup na zajęciach reguluje Zarządzenie nr 50 Rektora PB z dnia 5 lipca 2007 

r. Liczebność grup na zajęciach audytoryjnych określa Dziekan z zachowaniem zasad zawartych w zarządzeniu. 
32 Program, organizację i przebieg praktyk określa Regulamin praktyk studenckich realizowanych w ramach 

studiów I stopnia profil ogólnoakademicki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. 
33 Do zadań opiekuna praktyk należy w szczególności: współpraca z instytucjami, które wyrażą gotowość 

przyjęcia studenta  na praktykę lub do których student został skierowany na praktykę przez Uczelnię; nadzór nad 

przebiegiem praktyk; ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytych praktyk. 

Informacje na temat obowiązkowych praktyk zamieszczone są na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania pod 

adresem: https://wiz.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/praktyki-studenckie/zarzadzanie/. 
34 http://info.wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Studia-I-stopnia; 

http://info.wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Studia-II-stopnia. 
35 https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-krok-po-kroku/. 
36 https://wiz.pb.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/ 
37 https://wiz.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulamin-2017_2018.pdf 
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składa do Dziekana wniosek o potwierdzanie efektów uczenia się. Potwierdzenie efektów 

uczenia się z określonych form zajęć i praktyk przeprowadza komisja w formie egzaminu 

teoretycznego lub praktycznego38. 

Sylabusy, warunki zaliczenia, wymagane efekty kształcenia według poszczególnych 

przedmiotów są zamieszczone na platformie internetowej USOS. Organizacja sesji i warunki 

zaliczenia poszczególnych semestrów znajdują się na stronie internetowej WIZ39. 

Efekty kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów są weryfikowane na podstawie 

wymagań określonych w kartach przedmiotów40. Najczęściej weryfikacja założonych efektów 

kształcenia odbywa się poprzez egzamin pisemny, ustny, projekty i prezentacje w przypadku 

innych form audytoryjnych. Sprawdzenie i ocena efektów kształcenia osiąganych na 

praktykach zawodowych należy zarówno do opiekuna praktyk w organizacji, jak również 

studenta i opiekuna praktyk na Wydziale. Wykorzystuje się w tym celu raport końcowy. 

Student ma możliwość ubiegania się o uznanie (przeniesienie) zajęć uprzednio przez niego 

zaliczonych w PB lub innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej. Decyzję o uznaniu 

(przeniesieniu) zajęć podejmuje, na pisemny wniosek studenta, Dziekan, po zapoznaniu się  

z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów41.  

Indywidualna organizacja studiów jest adresowana do studentów szczególnie uzdolnionych 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na wniosek studenta Prodziekan ds. 

Kształcenia WIZ wyznacza opiekuna naukowego, który określa przedmioty do realizacji  

w danym semestrze. Przyjmowana jest zasada, że wszystkie założone efekty kształcenia 

muszą być osiągnięte, zaś łączna liczba punktów ECTS nie może być mniejsza jak  

w obowiązującym planie studiów42.  

Zasady, warunki i tryb dyplomowania określa Regulamin Studiów Politechniki 

Białostockiej43. Proces dyplomowania reguluje Zarządzenie Nr 456 oraz Zarządzanie Nr 735 

Rektora Politechniki Białostockiej. Wykonanie przez studenta pracy dyplomowej jest 

warunkiem ukończenia studiów. Student kierunku zarządzanie zobowiązany jest złożyć pracę 

do 30 września44. W sytuacjach losowych Dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez 

                                                 
38 Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem 

studiów określone zostały w Zarządzeniu nr 468 Rektora PB z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie 

potwierdzania w PB efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów oraz w Uchwale nr 

498/XXX/XIV/2015 Senatu PB z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów 

uczenia się w PB. 
39 https://wiz.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/sesja-egzaminacyjna/. Informacje o egzaminie  

z języka obcego na poziomie B2 podawane są na stronie: https://pb.edu.pl/sjo/dla-studenta/egzaminy/egzamin-

b2-na-koniec-lektoratu/. 
40 Są one dostępne w systemie USOSweb (https://usosweb.pb.edu.pl). 
41 Podejmując decyzję Dziekan uwzględnia efekty uczenia się uzyskane przez studenta w wyniku realizacji zajęć 

i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w planie studiów na kierunku studiów, na którym 

student studiuje. Warunkiem uznania zajęć zaliczonych w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom 

określonym w planie studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. 
42 Szczegółowe zasady organizowania i realizacji studiów według indywidualnych planów studiów i programu 

kształcenia określa regulamin studiów https://wiz.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulamin-

2017_2018.pdf.  
43 https://wiz.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulamin-2017_2018.pdf. 
44 Student wprowadza do bazy Archiwum Prac Dyplomowych (Zarządzenie nr 735 Rektora Politechniki 

Białostockiej z dnia 24 listopada 2017 roku ) plik z pracą oraz ewentualne załączniki. Na stronach drukowanej 

pracy powinien znajdować się znak wodny w postaci kodu liczbowego. Instrukcje dotyczące archiwizowania 

prac dyplomowych w systemie APD znajdują się na stronie http://ckz.pb.edu.pl/. 

https://wiz.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/sesja-egzaminacyjna/
https://apd.uci.pb.edu.pl/?_s=1
http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13877
http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13877
https://apd.uci.pb.edu.pl/?_s=1
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promotora, może przesunąć termin złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej. Niezłożenie 

pracy dyplomowej w dziekanacie w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy 

studentów. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie WIZ 

kompletu dokumentów na 7 dni przed ustalonym terminem obrony pracy. 

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, w okresie do 30 dni 

od daty złożenia pracy45. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Składa się z trzech 

części (prezentacji pracy, obrony pracy przez studenta oraz odpowiedzi studenta na 

przynajmniej trzy pytania komisji, celem weryfikacji wybranych efektów kształcenia 

określonych dla danego kierunku studiów). 

Dziekanat prowadzi akta osobowe studentów, w których przechowywane są karty 

okresowych osiągnięć dokumentujących przebieg studiów oraz wszelkie decyzje 

administracyjne związane z tokiem studiów (skreślenia, urlopy, pomoc materialna itp.).  

Raz w miesiącu prace dyplomowe przekazywane są przez Uczelniane Centrum Informatyczne 

do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.  

Monitorowanie liczby kandydatów oraz przyjętych na studia I i II stopnia prowadzone jest  

z wykorzystaniem sprawozdania EN-1, które przekazywane jest przez dziekanat Wydziału do 

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji46. Następnie dane wprowadzane są do systemu 

POLON. 

Monitowanie postępów studentów odbywa się na poziomie każdego z przedmiotów. Zgodnie  

z regulaminem, jeżeli student 1 i 2 semestru nie otrzyma min. 22 ECTS jest skreślany z listy, 

na kolejnych semestrach i jest kierowany na powtórzenie semestru. Prowadzony jest także 

monitoring frekwencji studentów na formach zajęć obowiązkowych – nauczyciele zgłaszają 

nieusprawiedliwioną nieobecność studentów co jest podstawą skreślenia – 2/5 liczby godzin 

zajęć (przy nieobecności 1/5 liczby zajęć nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu). 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, powołana przez Radę Wydziału Inżynierii 

Zarządzania, zajmuje się monitorowaniem realizacji standardów kształcenia, dokonuje oceny 

i analizy procesu nauczania, warunków prowadzenia zajęć oraz dokonuje analizy opinii 

studentów i absolwentów na temat jakości kształcenia na WIZ. 

Dobór rodzajów, tematyki i metodyki prac etapowych odbywa się z uwzględnieniem 

specyfiki danego przedmiotu i jest określany przez nauczyciela prowadzącego przedmiot  

w karcie przedmiotu oraz przedstawiany przez koordynatora przedmiotu na pierwszych 

zajęciach. Tematyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów uwzględnia treści 

programowe oraz zakładane efekty kształcenia zamieszczone w kartach przedmiotu. Prace 

etapowe przeprowadzane są w formie kolokwiów, sprawdzianów z przygotowania do 

ćwiczeń, oceny sprawozdań w przypadku laboratoriów, sporządzenia projektu. Egzaminy 

przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej. Projekty najczęściej są przygotowywane  

w formie pisemnej oraz prezentowane z użyciem technik multimedialnych na forum grupy.  

Po prezentacji następuje dyskusja i podsumowanie przedstawionego zagadnienia. Studenci 

mają możliwość wglądu i poprawy ocen z prac etapowych (np. kolokwiów) oraz uzyskania 

                                                 
45 Zagadnienia egzaminacyjne załączone są na stronie: https://wiz.pb.edu.pl/studenci/organizacja-toku-

studiow/prace-i-egzaminy-dyplomowe/.  
46 Stan na dzień 1 października. 
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pomocy merytorycznej i metodycznej w rozwiązywaniu określonych zadań przy 

opracowywaniu projektów w trakcie konsultacji nauczycieli akademickich. 

Licencjacka praca dyplomowa prezentuje pogłębiony opis danego problemu, zjawiska, 

procesu lub przedsiębiorstwa, przemyślenia i oceny studenta dotyczące opisywanej tematyki 

oraz zawiera wnioski o charakterze praktycznym. Magisterska praca dyplomowa ma charakter 

poznawczy, przedstawia rozwiązanie postawionych prostszych problemów (zagadnień) 

naukowych bazujące na badaniach własnych, prezentuje wiedzę i umiejętności studenta  

w zakresie warsztatu badawczego oraz w zakresie analizowania uzyskanych danych, 

wyciągania wniosków na ich podstawie, zawiera rekomendacje i zalecenia w zakresie 

sposobów rozwiązania problemu badawczego. 

Tematy prac dyplomowych są zgodne z kierunkiem i specjalnością studiów. Pracę 

dyplomową student wykonuje samodzielnie pod kierunkiem promotora47. Kierownicy Katedr 

WIZ przedkładają Dziekanowi propozycje tematów prac dyplomowych z uwzględnieniem 

specjalności studiów wraz z nazwiskami promotorów48. Ostateczny wykaz tematów prac 

dyplomowych wraz z nazwiskami promotorów zatwierdza Dziekan i przekazuje 

Kierownikom Katedr. 

Promotor pracy dyplomowej akceptuje harmonogram wykonania pracy dyplomowej, 

systematycznie sprawdza i zatwierdza kolejne etapy pracy, wystawia ocenę pracy 

dyplomowej biorąc pod uwagę kryteria oceny prac dyplomowych49. Nauczyciele akademiccy 

prowadzący seminaria dyplomowe omawiają zasady korzystania z literatury oraz prac osób 

trzecich, informują o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, 

zapoznają studenta z treścią Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz 

komercjalizacji wyników prac intelektualnych obowiązującego w Politechnice Białostockiej, 

a także zapoznają studentów z treścią wytycznych w sprawie przygotowania prac 

dyplomowych50. Praca jest przygotowana zgodnie z wymaganiami edytorsko-językowymi.  

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Prac Dyplomowych dokonuje przeglądu prac dyplomowych 

w zakresie spełnienia wymogów formalnych, merytorycznych, poprawności oceny 

wystawionej przez promotora i recenzenta. 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Na WIZ zatrudnionych jest 105 pracowników naukowo-dydaktycznych w ośmiu jednostkach: 

Zarządzania Produkcją, Informatyki Gospodarczej, Organizacji i Zarządzania, Marketingu  

i Przedsiębiorczości, Finansów i Rachunkowości, Gospodarki Turystycznej oraz 

                                                 
47 Promotorem może być profesor, doktor habilitowany lub docent. Rada Wydziału może upoważnić do 

kierowania pracą dyplomową nauczyciela posiadającego stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra 

zatrudnionego na stanowisku starszego wykładowcy co najmniej 5 lat, a w przypadku osoby spoza uczelni, 

posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w danym zawodzie o wymaganej specjalności. 
48 Terminy przedłożenia propozycji tematów prac: a) do 15 czerwca w przypadku studiów kończących się  

w semestrze zimowym następnego roku, b) do 15 stycznia w przypadku studiów kończących się w semestrze 

letnim bieżącego roku. 
49 Kryteria oceny prac dyplomowych określone w załączniku do Uchwały nr 7/2012 Rady Wydziału z dnia 26 

września 2012 r. w sprawie kryteriów, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz sposób jej oceny.  
50 Wytyczne w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) na 

Wydziale Zarzadzania Politechniki Białostockiej. 
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Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki  

i Nauki o Usługach, a także Zakładu Ekonomii Menedżerskiej. 

Zajęcia na kierunku zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia) prowadzi 

76 nauczycieli akademickich, w tym: 1 profesor, 9 doktorów habilitowanych, profesorów PB, 

3 doktorów habilitowanych, 52 doktorów oraz 11 magistrów. 

Dobór obsady kadrowej zależy od posiadanych kwalifikacji i dorobku naukowego 

poszczególnych pracowników. Potwierdzony dorobek naukowy nauczycieli jest związany 

z realizowanymi przedmiotami w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych. 

Zaangażowana kadra posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Pracownicy 

wielokrotnie byli wyróżniani nagrodami rektora za prace naukowo-dydaktyczne  

i organizacyjne. Niemal każdy z pracowników wykazuje udział w pracach związanych  

z organizacją studiów, tj. koordynator przedmiotu, opiekun roku, opiekun praktyk, założyciel 

lub/i opiekun koła naukowego, opiekun studenta stażysty, udział w komisji ds. opracowania 

lub modernizacji programu studiów.  

Pracownik naukowo-dydaktyczny realizuje pensum w wysokości 240 h, dydaktyczny  

- 360 h51. Licznie prowadzone są zajęcia w języku angielskim oraz opracowywane materiały 

dydaktyczne w języku angielskim, zarówno na Wydziale (np. studia LogMan2), jak  

i w ramach mobilności nauczycieli).  

Nauczyciele biorą aktywny udział w opracowywaniu nowych programów studiów oraz ich 

doskonaleniu. Każdorazowo Rada WIZ powołuje formalną komisję do prac związanych 

z opracowaniem nowych kierunków, modernizacją istniejących. Zmiany w planach studiów 

zatwierdzane są przez Radę WIZ.  

Nadzór nad poziomem i aktualizacją treści programowych w każdym semestrze sprawuje 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Oceny materiałów dydaktycznych dokonuje 

Zespół ds. akredytacji WIZ. 

Wymogi jakościowe dotyczą także prac dyplomowych. Studenci wykonują prace pod 

kierunkiem promotora: profesora, doktora habilitowanego lub doktora52. Prace dyplomowe 

podlegają weryfikacji systemu antyplagiatowego JSA.  

Proces kształcenia jest też weryfikowany przez interesariuszy zewnętrznych. Na WIZ odbywa 

się to poprzez współpracę w ramach funkcjonującej przy Wydziale Rady Przedsiębiorców53.  

Polityka kadrowa zapewnia oparty na transparentnych zasadach dobór nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz umożliwia prawidłową realizację 

zajęć. Uwzględnia ona także systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, 

przeprowadzaną z udziałem studentów, której wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu 

kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju. 

Na WIZ stosowane są procedury konkursowe służące doborowi kadry akademickiej 

adekwatnej do potrzeb54. Wszyscy pracownicy poddawani są ocenie parametrycznej służącej 

                                                 
51 Statut PB, § 101. 
52 https://wiz.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-do-pisania-prac-dyplomowych.pdf. 
53 Więcej informacji o Radzie Przedsiębiorców w kryterium 8. 
54 Reguluje je uchwała Senatu PB (Załącznik nr 3 Statutu, uchwalonego przez Senat Politechniki Białostockiej  

w dniu 22 czerwca 2006 roku; tekst ujednolicony z dnia 22 czerwca 2017 roku). 
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określeniu jakości pracy i wspieraniu dalszego rozwoju55. Oceniane są dokonania naukowe, 

dydaktyczne i organizacyjne. Brane są pod uwagę również wyniki ankiet studenckich, którym 

nauczyciel akademicki podlega po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych56. Aby 

zapewnić jakość procesu edukacyjnego prowadzone są hospitacje zajęć. Po przeprowadzaniu 

hospitacji odbywa się rozmowa pohospitacyjna, która ma na celu wzmocnienie pozytywnych 

aspektów pracy i niwelowanie niedociągnięć.  

Pracownicy WIZ są wpierani w rozwoju naukowym. Wsparcie polega na finansowaniu 

przewodów doktorskich i habilitacyjnych, udziału w konferencjach naukowych oraz 

publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.  

O skuteczności działań wspierających pracowników świadczą awanse naukowe. W ostatnich 

pięciu latach 10 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 19 stopień 

doktora. Awans na kolejne stanowiska jest uzależniony od posiadanych stopni czy tytułów 

naukowych, ale ponadto od osiągnięć naukowych, w tym liczby punktów za publikacje 

naukowe obliczonych według zasad MNiSW oraz od prawidłowo opracowanych i składanych 

wniosków o granty naukowe. Wszystkie osiągnięcia naukowe, związane z publikacjami 

znajdują się w systemie ALEPH: https://biblio.prz.edu.pl/aleph---katalog-online. Pracownicy 

Wydziału wydają monografie autorskie, współautorskie oraz artykuły w renomowanych 

czasopismach naukowych. 

Do permanentnego doskonalenia kadry naukowej przyczyniają się cyklicznie odbywające się 

seminaria naukowe, na których pracownicy mają możliwość przedstawienia dorobku 

naukowego oraz przedyskutowania nowych pomysłów naukowych, związanych z dalszym 

rozwojem 57. Każdy nauczyciel akademicki, zatrudniony w PB powinien nie rzadziej niż raz 

w roku58, wygłosić referat na seminarium na temat własnych osiągnięć naukowych  

i dydaktycznych. Rozwój młodych naukowców odbywa się także dzięki realizacji badań  

w ramach pracy własnej59.  

Rozwój kompetencji kadry akademickiej możliwy jest także dzięki realizowanemu  

w Politechnice Białostockiej w okresie od 2018 do 2022 roku projektowi „PB2020 

– Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”60.  

Studium Języków Obcych PB organizuje cykliczne kursy z j. obcych dla pracowników.  

Nauczyciele akademiccy mają możliwość pracy w środowisku międzynarodowym: prowadzą 

zajęcia w języku angielskim w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach projektu: 

Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale 

                                                 
55 Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej, Załącznik do Uchwały Nr 

94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku. 
56 Ankieta przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Zawiera pytania dotyczące przygotowania 

prowadzącego do zajęć́, pobudzania aktywności studentów i zachęcania ich do czynnego udziału w zajęciach, 

stopnia w jakim zajęcia inspirują̨ do samodzielnego, twórczego myślenia, jasności i zrozumiałości materiału, 

postawy wobec studentów, obiektywności i sprawiedliwości oceniania. W formularzu znajduje się również 

miejsce na dodatkowe uwagi i spostrzeżenia studenta/studentki. 
57 Zgodnie z zarządzeniem nr 72 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 18 czerwca 2009 roku. 
58 Zarządzenie 625 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 7 marca 2017 roku. 
59 W ostatnich pięciu latach na WIZ zrealizowano kilkadziesiąt takich prac (np. w roku akademickim 2015/16: 

21, w roku 2016/17: 11, w roku 2017/18: 17). 
60 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
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Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2). Natomiast w ramach projektu 

NAWA61 prowadzone są badania naukowe dotyczące pracy w tradycyjnym i wirtualnym 

zespole wielokulturowym, doskonalenie narzędzi i metod kształcenia w tym zakresie, jak 

również organizacja międzynarodowych warsztatów studenckich. Celem projektu jest 

wzmacnianie umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych poprzez 

nawiązywanie trwałej współpracy naukowej i dydaktycznej między partnerami. Praca w 

zespole międzykulturowym jest działaniem realizowanym we współpracy z University of 

Babes Bolyai (Rumunia). Na WIZ realizowany jest również międzynarodowy projekt 

Leadership mid-level managers dla kadry menedżerskiej średniego szczebla.  

Istotnym elementem jest coroczny udział pracowników WIZ w Podlaskim Festiwalu Nauki  

i Sztuki. 

Zgodnie z przepisami stosowane są instrumenty motywujące: urlopy naukowe, staże naukowe 

oraz stypendia naukowe. Dodatkowo, w ramach realizowanego w projektu62, pracownicy 

naukowo-dydaktyczni korzystali w latach 2012-2014 ze staży zagranicznych (13 osób), ze 

staży krajowych (46 osób), szkoleń naukowo-dydaktycznych (27 osób). Ośmiu profesorów 

wizytujących przeprowadziło 31 wykładów z zakresu metodyki prowadzenia badań 

naukowych, transferu technologii i wybranych problemów badawczych. 

WIZ wspiera również zdolnych i zaangażowanych studentów. Od 2015 roku 14 studentów 

odbywało półroczny staż naukowo-dydaktyczny pod okiem doświadczonych nauczycieli 

akademickich. Ważnym punktem w umożliwieniu studentom rozwoju i wejścia na rynek 

pracy jest pozyskanie i realizacja projektu. „Program stażowy dla kierunku zarządzanie WIZ 

PB”. Dodatkowo młodzi naukowcy i studenci mają możliwość publikowania  

w czasopiśmie naukowym Akademia Zarządzania. Od 2017 roku na Wydziale prowadzone są 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie. Pracownicy WIZ uzyskują też wsparcie w ramach 

programów stypendialnych dla doktorantów (3x Stypendia dla doktorantów woj. podlaskiego;  

1x stypendium MNiSW).  

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

Baza dydaktyczna WIZ obejmuje łącznie 32 sale o różnym przeznaczeniu - wykładowe, 

ćwiczeniowe, laboratoryjne oraz pracownie komputerowe. Trzy sale (aule wykładowe) 

posiadają ponad 130 miejsc każda, a dalszych 7 sal - 60 miejsc. Łączna powierzchnia sal 

dydaktycznych jest równa 2446 m2 i znajduje się w nich 1546 miejsc. Wszystkie sale,  

w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wyposażone są w sprzęt multimedialny. 

Kompleks WIZ PB składa się z pięciu głównych budynków. Budynek KF (FILADELFIA), 

gdzie jest zlokalizowanych 7 sal wykładowych i 1 laboratorium, posiada łączną powierzchnię 

382 m2, Budynek KS (SHANGHAI) ma łączną powierzchnię 157 m2 i zlokalizowane są  

w nim 3 sale wykładowe oraz 1 laboratorium. Budynek KB (hala BERLIN) o powierzchni 

1640 m2 posiada 11 sal wykładowych (w tym 3 aule o powierzchni około 200 m2 każda) oraz 

5 sal komputerowych. Budynek KM (MONTREAL) o powierzchni 318 m2 posiada 3 sale 

wykładowe oraz 2 pracownie komputerowe. W budynku DZIEKANAT prowadzona jest 

                                                 
61 Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe PPI/APM/2018/1/0003. 
62 Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 
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obsługa administracyjna oraz odbywają się posiedzenia Rady Wydziału. W jednej z sal 

dydaktycznych oraz w jednej auli wykładowej w budynku BERLIN znajduje się wyposażenie 

oraz oprogramowanie umożliwiające prowadzenie zajęć w trybie interaktywnym, pozwalające 

na streaming prezentowanych treści on-line. Pokoje pracowników są wyposażone  

w niezbędną infrastrukturę komunikacyjną i sprzęt komputerowy z dostępem do sieci 

internetowej, umożliwiając realizację działalności dydaktycznej oraz naukowej.  

Studenci WIZ odbywający praktyki zawodowe w podmiotach zewnętrznych mają dostęp do 

infrastruktury zapewniającej realizację programu praktyk z zachowaniem obowiązujących  

w nich zasad i regulacji wewnętrznych. 

Na terenie Wydziału studenci dysponujący komputerami przenośnymi i innymi urządzeniami 

zapewniającymi dostęp i korzystanie z WLAN mają dostęp bezprzewodowej sieci eduroam. 

Mogą oni także korzystać z wydzielonych stacjonarnych stanowisk komputerowych 

zapewniających dostęp do Internetu oraz korzystanie z podstawowego oprogramowania 

wykorzystywanego w pracy własnej. 

WIZ posiada niezbędną infrastrukturę dydaktyczną umożliwiającą komunikację on-line oraz 

prowadzenie kształcenia na odległość. Od 2018 r. prowadzone są intensywne prace nad 

przygotowaniem oferty zajęć dydaktycznych prowadzonych w całości w formie e-learningu. 

Studenci WIZ mają dostęp do portalu edukacyjnego PB „Eduportal” wspierającego 

kształcenie na odległość (http://ckz.pb.edu.pl).  

Infrastruktura techniczna na WIZ jest w pełni przystosowana do potrzeb studentów  

z niepełnosprawnością. Wszystkie budynki mają podjazdy dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich oraz windy umożliwiające dostęp do pomieszczeń na wyższych 

kondygnacjach. W każdym budynku jest oddzielna toaleta, z wyposażeniem dla osób  

z niepełnosprawnością. Dwie aule wykładowe w budynku BERLIN posiadają nagłośnienie 

wspomagające osoby niedosłyszące (wzmacniacze ze stacjonarnymi pętlami indukcyjnymi). 

Na terenie Czytelni Książek w NCK utworzone jest stanowisko ze specjalistycznym 

oprogramowaniem komputerowym, przystosowane do pracy dla osób niepełnosprawnych.  

WIZ dysponuje siedmioma specjalistycznymi pracowniami komputerowymi63, w których 

znajduje się ponad 150 samodzielnych stanowisk z dostępem do Internetu i przystosowanych 

do realizacji procesu dydaktycznego oraz prowadzenia prac badawczych przez studentów 

Wydziału w ramach pracy własnej. W pracowniach tych zainstalowane jest nowoczesne 

oprogramowanie takie jak: Microsoft Office, Mozilla Thunderbird, Power Archiver, Readlris 

6, Sphinx 3, VNC, Microsoft Office FrontPage 2003, Statistica 13, Sony Vegas Movie Studio 

HD Platinum Production Suite 11, SAP, Sage Symfonia, Asseco Softlab ERP, BOC Adonis, 

Simul8, Banxia Frontier Analyst, CIOP STER. 

                                                 
63 Pracowanie specjalistyczne i laboratoria objęte są programem obowiązkowej akredytacji. Jest ona realizowana 

w oparciu o Zarządzenie nr 21 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia procedury obowiązkowej akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych 

realizowanych w PB. 
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W skład systemu biblioteczno – informacyjnego PB wchodzą: Biblioteka Główna, biblioteki 

specjalistyczne64 oraz Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB. Biblioteka PB oferuje 

wolny, swobodny dostęp do najnowszych zbiorów naukowych i dydaktycznych. W tej formie 

w Czytelni Książek udostępniono około 50 tys. książek pogrupowanych według różnych 

zagadnień UKD. Biblioteka udostępnia także nowoczesne narzędzia: listę A-Z, która pozwala 

na wyszukiwanie wszystkich czasopism i książek elektronicznych dostępnych w bibliotece, 

narzędzie EndNote Web, system pozwalający na weryfikację numerów DOI publikacji, 

narzędzia bibliometryczne InCities i SciVal, platformy dla naukowców – ResearcherID, 

Publons oraz Kopernio. 

Zasoby Biblioteki PB obejmują ponad 400 tysięcy książek, czasopism, norm i literatury 

fachowej. W zasobach znajdują się 48323 pozycje odnoszące się do dyscypliny zarządzanie. 

Biblioteka PB posiada 428 tytułów czasopism drukowanych związanych z wyżej 

wymienionymi zagadnieniami, w tym 139 tytułów w prenumeracie bieżącej. Oprócz 

czasopism drukowanych możliwy jest także dostęp do czasopism online. W kategorii Biznes, 

Ekonomia i Zarządzanie jest to 6496 tytułów. Studenci kierunku zarządzanie korzystają także 

z dostępu do biblioteki WIZ. Zbiory biblioteki liczą ogółem 26 500 wol./jedn., w tym: 24 790 

wolumenów wydawnictw zwartych, 1 584 roczników wydawnictw ciągłych periodycznych, 

126 jednostek zbiorów specjalnych. Główna tematyka zbiorów biblioteki WIZ obejmuje 

pozycje z zakresu: zarządzania, ekonomii, inżynierii produkcji, inżynierii usług, logistyki, 

finansów, rachunkowości, marketingu, public relations, bankowości, turystyki, geografii, 

etyki, socjologii, psychologii, systemów informatycznych. Liczba wszystkich posiadanych 

tytułów czasopism i gazet w wersji papierowej wynosi 163, z czego w prenumeracie bieżącej 

jest 58 tytułów. W efekcie dostęp do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach, zarówno  

w odniesieniu do literatury podstawowej, jak też uzupełniającej, wynosi około 90%. 

Biblioteka Główna PB w ramach dokumentowania działalność naukowej Uczelni udostępnia 

także dostęp do baz publikacji oraz dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB  

oraz dostęp do bazy prac dyplomowych studentów PB. Do bazy wprowadzane są takie typy 

dokumentów, jak książki, artykuły z czasopism (z informacją o Impact Factor), rozdziały  

w pracach zbiorowych, publikowane referaty wygłaszane na konferencjach, doktoraty, prace 

redakcyjne. 

Zasoby służące ocenianemu kierunkowi studiów na WIZ są stale monitorowane. 

Systematycznie wprowadzane jest nowoczesne wyposażenie, wymienia się lub uzupełnia 

sprzęt komputerowy oraz audiowizualny. Istotnym elementem weryfikacji infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej są inwentaryzacje przeprowadzane przez administrację obiektu65. 

Weryfikacja zasobów dydaktycznych w odniesieniu do pomieszczeń laboratoryjnych 

                                                 
64 Biblioteka Wydziału Architektury, Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania, Biblioteka Zamiejscowego 

Wydziału Leśnego w Hajnówce. 
65 Prowadzone są one zgodnie z Zarządzenie nr 597 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 stycznia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji inwentaryzacyjnej Politechniki Białostockiej" z późniejszymi 

zmianami. 
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zachodzi podczas przeprowadzanych co semestr akredytacji zajęć laboratoryjnych66.  

W zakresie aparatury naukowej i dydaktycznej weryfikacja potrzeb zachodzi podczas 

formułowania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Zasoby biblioteczne są stale 

aktualizowane i wzbogacane z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli i studentów WIZ.  

W procesie monitorowania mogą brać udział zarówno pracownicy, jak też studenci WIZ. Na 

stronie internetowej Wydziału zamieszczane są formularze dotyczące procedury i zakresu 

kryteriów monitorowania bazy dydaktycznej i naukowej. Ocena infrastruktury uczelni przez 

studentów nie ma charakteru sformalizowanego, studenci mogą zgłaszać ewentualne uwagi 

do Władz Wydziału oraz w dziekanacie. Na WIZ funkcjonuje ankieta dotycząca oceny całego 

toku studiów odbytych na PB, w ramach której absolwenci oceniają także bazę dydaktyczną 

oraz infrastrukturę socjalno-bytową uczelni.  

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

W celu podniesienia jakości kształcenia WIZ aktywnie współpracuje z pracodawcami  

z otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie opracowywania i modernizacji programów 

kształcenia. Organem doradczym wspierającym te działania jest Rada Przedsiębiorców67 

skupiająca przedstawicieli kluczowych dla regionu organizacji. Celem działania Rady jest 

współpraca z władzami Wydziału w zakresie definiowania efektów oraz opracowywania, 

opiniowania i systematycznego doskonalenia programów kształcenia. Ponadto, 

współuczestniczy ona w organizowaniu praktyk zawodowych, staży oraz realizacji przez 

studentów zamawianych prac dyplomowych. Spotkania poświęcone doskonaleniu programu 

studiów oraz kształtowania oferty dydaktycznej odbywają się przynajmniej raz w roku 

akademickim. 

Zgodnie z przyjętą na WIZ polityką jakości kształcenia, modernizacja programu studiów na 

kierunku zarządzanie (studia I i II stopnia) jest konsultowana z przedstawicielami 

przedsiębiorców w ramach prac powołanego specjalnego zespołu. Wymiernym rezultatem tej 

formy współpracy jest identyfikacja pożądanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze 

kompetencji absolwentów, które mają swoje odzwierciedlenie w efektach modernizowanego 

programu kształcenia na kierunku zarządzanie. 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w przedmiotowym zakresie realizowana 

jest także w ramach prowadzonych projektów m.in. „2WORK – kompleksowy program 

kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse na rynku pracy”68. Daje on 

studentom możliwość poznania rzeczywistych wyzwań i warunków prowadzenia działalności 

                                                 
66 Elementami oceny przygotowania do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych jest nowoczesność, dostępność, 

zgodność wyposażenia pracowni ze standardami kształcenia na odpowiednim kierunku studiów, stan techniczny 

i warunki BHP stanowisk laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego. 
67 Rada Przedsiębiorców została powołana Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania 8/2012 z dnia 1 lutego 2012 

roku (obecnie Inżynierii Zarządzania). 
68 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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oraz istniejących rozwiązań z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem a jednocześnie 

rozwiązywania ich rzeczywistych problemów. Przyczynia się to niewątpliwie do 

doskonalenia i zwiększania atrakcyjności programu studiów, a tym samym wzmacniania 

pozycji absolwenta kierunku zarządzanie na rynku pracy. 

Relacje z otoczeniem kształtujące rozwój przedmiotowego kierunku studiów budowane są 

także dzięki podejmowanym na WIZ inicjatywom promujących przedsiębiorczość wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Ogólnopolski konkurs „Biznes za milion”, Ogólnopolski 

konkurs „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”, Konkurs „Mój pomysł – mój biznes  

– Akademicki Konkurs Przedsiębiorczości”). Zakładanym efektem tych działań jest 

zainteresowanie tej grupy podjęciem kształcenia na WIZ, na kierunku zarządzanie, co ma 

kluczowe znaczenie dla jego rozwoju.  

Zasady dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia określone zostały w drodze 

zarządzenia69.Uzyskanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat sylwetki absolwenta jest 

jednym z elementów procedury projektowania programu kształcenia. Jest również punktem 

wyjścia w procedurze zatwierdzania programu kształcenia. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Znacząca rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach 

rozwoju kierunku zarządzanie na WIZ PB została zawarta w strategii jego rozwoju70. 

WIZ współpracuje w ramach umów międzynarodowych z ośrodkami akademickimi  

i naukowymi za granicą, m.in.: z Litwy, Niemiec, Słowacji, Turcji oraz Węgier. Współpraca 

międzynarodowa prowadzona jest na podstawie wieloletnich umów podpisanych między 

innymi z takimi ośrodkami, jak: University of Maryland (USA), Uniwersytet Quebeku  

w Trois-Rivières (Kanada), Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Białoruś), 

Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku (Białoruś), Brzeski Państwowy 

Uniwersytet Techniczny (Białoruś), Instytut Problemów Wytrzymałości Akademii Nauk 

Ukrainy (Ukraina), Uniwersytet w Daugavpils (Łotwa), Université Polytechnique Hauts-de-

France (Francja), Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa). 

Dzięki współpracy możliwe jest zapewnienie wysokich standardów jakości w kształceniu 

studentów kierunku zarządzanie zgodnie z międzynarodowymi trendami. W ramach 

umiędzynarodowienia studenci mogą aktywnie uczestniczyć między innymi w takich 

przedsięwzięciach, jak: prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych z zagranicznymi 

ośrodkami, wymiana nauczycieli i studentów, wspólne przygotowywanie  

i wydawanie publikacji metodycznych, dydaktycznych i naukowych, organizowanie 

                                                 
69 Zarządzenie nr 101 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia 

w życie Procedury projektowania i zatwierdzania programu kształcenia oraz monitoringu programów kształcenia 

w PB z późniejszymi zmianami. 
70 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej na lata 2013–2016 z perspektywą do roku 

2020), przyjętej Uchwałą Nr 1/2013 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 20 lutego 2013 roku. 
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konferencji i seminariów naukowych, wspólne aplikowanie o projekty badawcze  

i dydaktyczne, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli zagranicznych 

odwiedzających Wydział. 

Umiędzynarodowienie programu studiów jest realizowane poprzez ofertę na studiach  

II stopnia kierunku zarządzanie kształcenia w języku angielskim na specjalnościach: 

Management: business relations between the EU and Eurasian countries, Management: smart 

and innovative business, Management of innovation and business development71. 

Aspektem umiędzynarodowienia programu studiów na WIZ jest również udział  

w międzynarodowym programie Erasmus+. Ponadto Wydział realizuje szereg projektów  

o charakterze międzynarodowym, w których aktywny udział biorą także studenci kierunku 

zarządzanie. Wymienić tu można projekt Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in 

universities and companies – BEFORE ERASMUS+ 2017-2019, który do tej pory objął 60 

studentów oraz 11 pracowników. Główny cel projektu to podniesienie kwalifikacji 

przedsiębiorców, studentów i kadry akademickiej w dziedzinie foresightu zgodnie  

z koncepcją Futures Literacy. Ponadto realizowany jest projekt BUT InterAcademic 

Partnerships72. Jego celem jest wzmacnianie umiędzynarodowienia polskich uczelni  

i jednostek naukowych poprzez nawiązywanie trwałej współpracy naukowej i dydaktycznej 

między partnerami. Grupa 12 studentów WIZ będzie mogła uczestniczyć w tygodniowych 

warsztatach, organizowanych przez University of Babes Bolyai (Rumunia), ucząc się  

i doskonaląc swoje umiejętności pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.   

WIZ PB stwarza studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach 

mobilności. Studenci mogą wziąć udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu 

Erasmus+73. Przy kwalifikowaniu studentów na wyjazd w ramach programu pod uwagę brane 

są następujące kryteria: kompetencje językowe, średnia z ocen, działalność w kołach 

naukowych, organizacjach studenckich, wynik ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.  

W ramach umiędzynarodowienia studiów studenci kierunku zarządzanie korzystają  

z możliwości realizacji części procesu kształcenia na uczelniach zagranicznych, z którymi 

WIZ ma podpisane umowy o współpracy (aktualnie są to umowy z 76 uczelniami 

zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ i krajami partnerskimi). W okresie od roku 

akademickiego 2016/2017 do roku akademickiego 2018/2019 z takiej możliwości skorzystało 

83 studentów. Dla większości z nich (65 osób) był to wyjazd na okres jednego semestru, zaś 

18 osób wybrało możliwość realizacji studiów za granicą przez dwa semestry. 

Zestawienie dotyczące studentów i pracowników wyjeżdżających za granicę oraz 

przyjeżdżających z zagranicy przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

                                                 
71 Jest to realizowane w ramach projektu LogMan2 - Logistyka i Zarządzanie - międzynarodowe programy 

studiów II stopnia na WIZ PB (POWR.03.03.00-00-M076/16-01 2017-2019). Na tej ścieżce dydaktycznej prace 

magisterskie są pisane przez studentów także w języku angielskim. 
72 Źródło finansowania: NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. 
73 Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów dostępne są na stronie internetowej uczelni. 



29 

Mobilność studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ 

Rok 

akademicki 

Liczba studentów 

wyjeżdżających 

Liczba studentów 

przyjeżdżających 

Liczba 

pracowników 

wyjeżdżających 

Liczba 

pracowników 

przyjeżdżających 

2016/2017 23 46 37 9 

2017/2018 39 44 36 15 

2018/2019 21 56 - - 

WIZ uczestniczy także w międzynarodowym programie praktyk studenckich - Erasmus+.  

W roku akademickim 2015/2016 wzięło w nim udział 6 studentów, w roku akademickim 

2016/2017 - 8 studentów.  

Aktualna oferta dydaktyczna WIZ dla zagranicznych studentów Erasmus+ (na rok akademicki 

2018/2019) obejmuje 34 przedmioty. Z możliwości przyjazdu studentów w ramach programu 

Erasmus+ na WIZ w okresie od roku akademickiego 2013/2014 do roku akademickiego 

2018/2019 skorzystało 495 osób. Kraje, z których przyjechało najwięcej studentów to 

Portugalia, Hiszpania, Turcja, Francja, Włochy.  

Proces umiędzynarodowienia kierunku zarządzanie realizowany jest również poprzez 

mobilność międzynarodową kadry. Nauczyciele WIZ korzystają przede wszystkim  

z możliwości umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego w ramach programu Erasmus+. 

W poszczególnych latach akademickich zarejestrowano następującą liczbę wyjazdów 

nauczycieli akademickich WIZ w ramach programu Erasmus+: rok akademicki 2013/2014  

– 21, 2014/2015 – 20, 2015/2016 – 26, 2016/2017 – 29, 2017/2018 – 26. Pod względem 

kierunków wyjazdu największy udział w tym okresie miały: Portugalia (31), Hiszpania (25), 

Litwa (17), Grecja (14), Łotwa (7), Niemcy (4). Pojedyncze wyjazdy odbyły się do Bułgarii, 

Czech, Finlandii, Francji, Rumunii, Węgier oraz do Turcji.  

Ofertę kształcenia w językach obcych poszerzają profesorowie przyjeżdzający na WIZ PB 

celem prowadzenia zajęć na kierunku zarządzanie. W analizowanym okresie przyjazdy 

nauczycieli zagranicznych na WIZ kształtowały się następująco: rok akademicki 2013/14 - 4 

osoby (Turcja, Litwa, Portugalia), rok akademicki 2014/15 - 14 osób (Litwa, Łotwa, Węgry, 

Portugalia, Hiszpania), rok akademicki 2015/16- 6 osób (Portugalia, Turcja, Węgry), rok 

akademicki 2017/2018 - 5 osób (Bułgaria, Litwa, Finlandia, Łotwa, Wielka Brytania). 

W ramach rozwoju współpracy i wzrostu mobilności międzynarodowej władze oraz 

pracownicy Wydziału organizują również wizyty naukowców z zagranicy. Są to wizyty 

naukowe, szkoleniowe oraz o charakterze dydaktycznym i organizacyjnym. W trakcie pobytu 

naukowcy zagraniczni uczestniczą w badaniach, biorą udział w projektach, prowadzą 

wykłady lub warsztaty. W roku akademickim 2017/2018 w ramach projektu pt. Logistyka  

i zarządzanie - międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania 

Politechniki Białostockiej (LogMan2) realizowane były zajęcia dydaktyczne przez profesorów 

wizytujących z Litwy, Ukrainy, Kazachstanu i Rumunii. 

Monitorowanie oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia odbywa się poprzez bieżącą 

oraz okresową analizę danych ilościowych, które są opracowywane przez uczelniane Biuro ds. 

Współpracy Międzynarodowej. Wydziałowy koordynator programu Erasmus+, a także 
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Prodziekan ds. rozwoju i współpracy i Prodziekan ds. Kształcenia systematycznie pozyskują 

informacje dotyczące oferty kształcenia w ramach programu Erasmus+. W oparciu o potrzeby 

zgłaszane przez uczelnie partnerskie i predyspozycje dydaktyczne kadry WIZ opracowywane są 

zestawienia dotyczące między innymi zmiany liczby oferowanych przedmiotów na przestrzeni 

lat oraz zakresu współpracy.  

WIZ ma podpisane umowy o podwójnym dyplomowaniu. Obecnie w odniesieniu do kierunku 

zarządzanie Wydział ma aktywną umowę z uczelnią Francuską Universite Polytechnique Hauts-

de-France (zarządzanie I stopnia) realizowaną w ramach oferty Erasmus+. Na kierunku studiów 

zarządzanie II stopnia podpisana jest umowa o podwójnym dyplomowaniu z Białoruskim 

Państwowym Technologicznym Uniwersytetem w Mińsku.  

Istotnym elementem oceny i doskonalenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku zarządzanie jest analiza wyników hospitacji zajęć prowadzonych w języku angielskim 

na studiach II stopnia, ponieważ umożliwia włączenie w ten proces opinii studentów. Wyniki 

hospitacji oraz oceny prowadzących zajęcia zawarte w ankietach studenckich  mogą być 

wykorzystane także do poprawy programu studiów oraz sposobu jego realizacji. Efektem tych 

działań jest na przykład planowane uruchomienie od października 2019 roku nowej specjalności 

w języku angielskim na studiach zarządzania II stopnia.  

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Studenci studiów I i II stopnia mogą otrzymać wsparcie w procesie uczenia się zwracając się 

do opiekunów dydaktycznych z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych  

z procesem kształcenia, wyborem specjalności, ścieżki dydaktycznej i wyjaśnianiu zapisów 

Regulaminu Studiów. 

Nauczyciele akademiccy mają obowiązek ustalania co najmniej czterech godzin konsultacji 

tygodniowo w przypadku studiów stacjonarnych oraz dwóch godzin konsultacji na studiach 

niestacjonarnych i w tym czasie muszą być dostępni dla wszystkich studentów74. Kontrolę 

nad obecnością nauczycieli na konsultacjach sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych 

wydziału i Dziekan. Dodatkowo Prodziekan ds. Kształcenia ma wyznaczone godziny 

dyżurów przeznaczonych dla studentów potrzebujących różnego rodzaju pomocy i informacji. 

Opiekę w zakresie dydaktycznym i naukowym nad kołami naukowymi działającymi na 

Wydziale sprawują nauczyciele akademiccy, pełniący funkcje opiekunów naukowych tych 

kół. Informacje o kołach naukowych Wydziału zamieszczone są na jego stronie internetowej. 

Koła umożliwiają pogłębianie wiedzy i doświadczenia studentów podczas realizacji 

innowacyjnych projektów. Koła otrzymują od Dziekana wsparcie materialne na swoją 

działalność. Członkowie kół zajmują się zagadnieniami naukowymi wykraczającymi poza 

program studiów, przygotowują referaty na konferencje naukowe i wystąpienia seminaryjne, 

a także biorą udział w działaniach popularyzatorskich i promujących Wydział i Uczelnię.   

                                                 
74 Coroczna uchwała Senatu Uczelni w zakresie organizacji roku akademickiego. 
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Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach prowadzonych 

przez nauczycieli zagranicznych odwiedzających PB i WIZ w ramach programu ERASMUS. 

Od 2018 roku na WIZ realizowany jest program staży dla studentów I i II stopnia kierunku 

zarządzanie75. Celem tego projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich, 

szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie76. 

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną77 w formie: stypendium socjalnego, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów oraz zapomogi. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenta 

(wraz z rodziną) lub o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu 

studenta lub wynajętym mieszkaniu. Sprawy w zakresie przyznawania stypendiów rozpatruje 

Wydziałowa Komisja Stypendialna. Każdemu studentowi przysługuje prawo odwołania od 

decyzji do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Studenci otrzymujący 

stypendium socjalne mogą uzyskać częściowe umorzenie opłat czesnego lub za powtarzane 

zajęcia.  

Studenci mogą również otrzymać wsparcie w obszarze dydaktyki i nauki ze środków 

zewnętrznych. O możliwych różnych formach wsparcia studenci mogą pozyskać informacje 

na stronie internetowej WIZ oraz bezpośrednio u pracowników dziekanatu, a szczególnie  

u tych, którzy są do tego specjalnie oddelegowani przez Dziekana. Najlepsi studenci mogą 

ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub stypendium Rektora. 

Stypendium jest świadczeniem pieniężnym dla studentów wyróżniających się osiągnięciami 

naukowymi i aktywnością naukową. 

Szczególny rodzaj wsparcia udzielany jest studentom niepełnosprawnym przez pełnomocnika 

Rektora Politechniki Białostockiej ds. osób niepełnosprawnych78. Pełnomocnik podlega 

bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich. Na WIZ pomoc w tym zakresie zapewnia 

Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych79.  

Wszyscy studenci objęci są obowiązkowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy na pierwszym roku studiów. 

                                                 
75 https://wiz.pb.edu.pl/projekty/staze-studenckie/staz-studencki-zarzadzanie/ 
76 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
77 Zasady przyznawania tej pomocy są zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów 

Politechniki Białostockiej (Zarządzenie nr 494 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 22 kwietnia 2016 roku). 
78 Powołany został przez Rektora dnia 25 września 2009 roku. 
79 Do zadań Pełnomocnika należy: utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z organizacjami zrzeszającymi 

osoby niepełnosprawne oraz działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; rozpoznawanie potrzeb, problemów 

i oczekiwań studentów niepełnosprawnych; pomoc wydziałom i innym jednostkom PB we wprowadzaniu 

rozwiązań dostosowujących Uczelnię do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów studentów niepełnosprawnych; informowanie kandydatów na studia  

o możliwościach kształcenia studentów niepełnosprawnych w PB; informowanie wydziałów o zmianach 

funkcjonowania Uczelni w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych; zapewnienie informacji, doradztwa, 

konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących im praw, 

dostępności usług; prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 

uczelnianym; pomoc w usuwaniu barier utrudniających dostęp do zasobów informacyjnych oraz zajęć 

dydaktycznych; współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych działających na innych 

uczelniach. 
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Samorząd Studentów na bieżąco współpracuje z władzami Wydziału w celu kontroli  

i poprawy jakości kształcenia, dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb studentów 

oraz przy podziale funduszu pomocy materialnej dla studentów. Samorząd Studentów 

opiniuje wszelkie dokumenty dotyczące studentów, w tym Regulamin Studiów, oraz 

uczestniczy w ustalaniu harmonogramu roku akademickiego. Reprezentacją Samorządu jest 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki 

Białostockiej. Przewodniczącą Rady jest p. Agnieszka Adaszczyk, studentka kierunku 

zarządzanie.  

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów realizowane jest poprzez badania ankietowe 

przeprowadzane bezpośrednio po ukończeniu studiów, po roku i po trzech latach od daty 

ukończenia studiów. Warunkiem przeprowadzenia badania jest podpisanie przez absolwenta 

deklaracji uczestnictwa, którą otrzymuje w Biurze Karier. Biuro uaktualnia bazę absolwentów 

i w odpowiednich terminach wysyła na ich adresy prośbę o wypełnienie ankiety online. 

Opracowanie zbiorcze wyników badań Biuro przekazuje właściwemu prorektorowi, UKJK 

oraz dziekanom wydziałów. Zebrane wyniki są analizowane przez WKJK w części dotyczącej 

efektów kształcenia i uwzględniane przy tzw. monitoringu programów kształcenia. W ten 

sposób programy te są ciągle dostosowywane do potrzeb rynku pracy. Raport z badania 

dostarcza też informacji, po jakich kierunkach absolwenci są najszybciej zatrudniani, w jakich 

branżach uzyskują najwyższe wynagrodzenia i jakie są słabe i mocne strony oferty 

edukacyjnej Wydziału.   

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

Informacje o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, i zasadach jego realizacji są 

publicznie dostępne na stronie internetowej Wydziału w odpowiednio wydzielonych 

zakładkach. Wydział organizuje też dni otwarte, zapraszając maturzystów ze szkół średnich 

miasta Białystok, jak też z terenu całego województwa podlaskiego. Strona internetowa 

Wydziału posiada opcje ułatwienia korzystania dla osób niedowidzących oraz wersję  

w języku angielskim. 

Informacje dotyczące aktualnych programów szczegółowych, czyli karty przedmiotów 

(sylabusy) oraz zasady zaliczania są umieszczone w systemie USOSweb. Programy 

kształcenia realizowane w PB podlegają procedurze monitoringu ciągłego i cyklicznego, 

obejmującej ocenę procesu nauczania oraz weryfikację efektów kształcenia. Na stronie 

internetowej Wydziału zakładka „Jakość kształcenia” zawiera informacje o szczegółowych 

celach SJK oraz działalności WKJK80. Udostępnione są dokumenty zawierające aktualny 

skład WKJK, Kodeks Etyki Studentów, wyniki i zestawienia ankiet studenckich i wzorami 

wniosków. Wszystkie udostępnianie dokumenty dotyczące programów studiów, przedmiotów 

itp. są na bieżąco aktualizowane zgodnie z polityką jakości kształcenia. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Za jakość kształcenia na Wydziale odpowiedzialny jest Dziekan, który po zakończeniu zajęć 

w roku akademickim wypełnia arkusz ewaluacyjny będący podstawą samooceny Wydziału  

i w tym zakresie weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Pytania kontrolne 

                                                 
80 Zgodnie z „Harmonogramem zadań wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia” 

(https://wiz.pb.edu.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/). 
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arkusza są ustalane przez UKJK i wprowadzane zarządzeniem Rektora. Na WIZ został 

wdrożony wewnętrzny System Jakości Kształcenia (SJK), którego celem jest doskonalenie 

systemu kształcenia studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji81. Realizacją polityki jakości kształcenia zajmuje się WKJK8283.  

WKJK pracuje wg harmonogramu ustalonego przez UKJK i z realizacji każdego zadania 

przedkłada raport Dziekanowi i Sekcji Jakości Kształcenia. Zadania te są określone w 

uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia i obejmują m.in. przeglądy i oceny 

metodyki warunków i sposobów weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia, przeglądy prac 

dyplomowych, monitorowanie programów kształcenia, itp. Coroczny raport ze swojej 

działalności WKJK przedstawia Dziekanowi i UKJK po zakończeniu zajęć semestru letniego. 

Przed rozpoczęciem semestru w katedrach odbywają się spotkania nauczycieli prowadzących 

przedmiot w celu ustalenia jednolitego systemu oceniania i metod weryfikacji założonych 

efektów kształcenia. Po zakończeniu semestru omawiane są osiągnięte efekty kształcenia  

i formułowane ewentualne zmiany w kartach przedmiotu lub w materiałach dydaktycznych. 

We wszystkich gremiach uczelnianych włączonych w system zapewniania jakości kształcenia 

uczestniczą przedstawiciele studentów i doktorantów.  

Projektowanie i monitoring nowych programów kształcenia odbywa się zgodnie  

z zarządzeniem Rektora nr 742 Rektora PB z dnia 12 grudnia 2017 roku84. W ramach SJK na 

WIZ jest przeprowadzana samoocena Wydziału pod kątem zapewnienia jakości kształcenia za 

dany rok akademicki85. Weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia realizowana 

jest w ramach monitoringu ciągłego. Te działania mają na celu doskonalenie programów 

kształcenia z punktu widzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia oraz doskonalenia 

                                                 
81 Załącznik do zarządzenia Nr 579 Rektora PB z dnia 6 grudnia 2016 r. z dnia 06 grudnia 2016r. 

http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=12715. 
82 Skład Komisji kształtowany jest na podstawie Uchwały Nr 16/9/2016 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 14 

września 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia na lata 2016-2020. 
83 Do zakresu działania WKJK należy m. in.: (1) opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia; (2) 

opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia (monitoring cykliczny); (3) opiniowanie 

merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów; (4) przedkładanie opinii i wniosków na 

podstawie analizy: a) opinii pracodawców (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), np. 

uzyskanych na podstawie ankiet; b) opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów  

z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na 

podstawie ankiet po roku i po trzech latach od daty ukończenia studiów; (5) analiza ankiet studenckich 

dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym 

semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów, a także ocena i okresowe przeglądy metodyki warunków  

i sposobów zaliczania przedmiotów oraz weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia; (6) ocena  

i okresowe przeglądy programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta, biorąc pod uwagę 

opracowane dane z ankiet studenckich dla poszczególnych przedmiotów z podziałem na formy; (7) okresowe 

przeglądy i ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz 

poszanowania praw autorskich; (8) inicjowanie działań promowania „dobrej dydaktyki" oraz działań 

naprawczych w przypadku niespełnienia wewnętrznych standardów jakości; (9) sporządzanie raportów 

wynikowych z działalności Komisji oraz przedstawianie ich Dziekanowi i UKJK. 
84 Zarządzenie Rektora nr 742 Rektora PB z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie 

„Procedur projektowania i zatwierdzania oraz monitoringu programów kształcenia w Politechnice Białostockiej” 

(https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13967) na podstawie Uchwały Nr 193/XI/XV/2017 

Senatu PB z 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać programy kształcenia i programy studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

w Politechnice Białostockiej (https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13890). 
85 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 672 z dnia 13.07.2017 roku 

(https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13414).  
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sposobów weryfikacji osiągnięcia tych efektów. Istotnym elementem tego procesu jest system 

oceniania studentów86.  

Od 2010 r. przeprowadzana jest parametryczna ocena działalności dydaktyczno-

organizacyjnej pracowników Uczelni, w której uwzględnia się m.in. wyniki ankiet 

studenckich, aktywność w międzynarodowych programach dydaktycznych, zaangażowanie  

w tworzenie nowych stanowisk i materiałów dydaktycznych, itp.. Wynik tej oceny ma wpływ 

na decyzje kadrowe podejmowane przez kierownika jednostki.  

Jedną z form weryfikacji jakości procesu kształcenia są okresowe hospitacje zajęć 

dydaktycznych, którym są poddawani wszyscy nauczyciele akademiccy i doktoranci 

samodzielnie prowadzący zajęcia87. Na podstawie arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych, 

bezpośredni przełożony, w uzgodnieniu z Dziekanem, uwzględnia oceny wyróżniające oraz 

bardzo dobre w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania 

obowiązków dydaktycznych. Hospitację zajęć dydaktycznych prowadzi doświadczony 

nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy wyższy lub co najmniej równy 

tytułowi/stopniowi, którym legitymuje się osoba hospitowana88. Uwagi i spostrzeżenia 

poczynione podczas hospitowanych zajęć oraz ocena zespołu i studentów są zapisywane w 

karcie hospitacji. Nauczyciel, którego zajęcia podlegają hospitacji, zapoznaje się z wynikami 

hospitacji i potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem. 

Wydziałowe organy Samorządu Studentów PB, jako interesariusze wewnętrzni, biorą udział 

w zatwierdzaniu programu kształcenia. Przedstawiciele studentów jako członkowie UKJK 

oraz WKJK czynnie uczestniczą w realizacji wszystkich zadań przewidzianych w 

harmonogramie UKJK oraz WKJK. Studenci mają wpływ na kształtowanie oferty 

edukacyjnej. Studenci uczestniczą w Radach Wydziału i Komisjach Wydziałowych, oraz 

Komisji Dyscyplinarnych.  

Narzędziem, które pozwala na bezpośredni udział studentów w działaniach dotyczących 

zapewnieniu jakości kształcenia, jest ankieta studencka dotycząca poszczególnych zajęć 

dydaktycznych89. Ankietyzację przeprowadza się raz w semestrze w terminie określonym 

przez Prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Wyniki ankietyzacji stanowią jeden  

z elementów okresowej oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania 

obowiązków dydaktycznych90. Ankieta podlega opracowaniu w przypadku wypełnienia jej 

przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej. Ankietyzacji 

podlegają zajęcia dydaktyczne prowadzone we wszystkich grupach i formach zajęć91. 

Opracowania ankiet dokonują osoby wskazane przez Dziekana. Statystyczne wyniki 

ankietyzacji są publikowane na stronach internetowych. Nauczyciele akademiccy, którzy 

otrzymali najlepsze wyniki podczas ankietowania są wyróżniani w sposób ustalony przez 

Dziekana. W przypadku, gdy nauczyciel uzyska niską ocenę z ankiety, Dziekan podejmuje 

                                                 
86 Jest on określony w zarządzeniu nr 12 Rektora z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie 

„Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej”. 
87 Zasady przeprowadzania hospitacji określa „Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w PB” 

(załącznik do zarządzenia Rektora nr 628 z dnia 16.03.2017 r.). 
88 Zarządzenie Nr 628 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia 

w życie „Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej”. 
89 Zasady przeprowadzania ankiet studenckich określa „Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania 

ankiety studenckiej, dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego, 

oceny programów kształcenia oraz przetwarzania zebranych danych”. 
90 Dokonywana jest zgodnie z „Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej”. 
91 Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, pracownie, zajęcia projektowe, ćwiczenia z języków obcych, wychowania 

fizycznego, zajęcia terenowe. 
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działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia, o których informuje Prorektora ds. 

kształcenia i współpracy międzynarodowej w ciągu 60. dni od otrzymania wyników ankiet. 

Na rzecz zapewnienia jakości kształcenia WIZ współpracuje z interesariuszami 

zewnętrznymi: przedsiębiorcy, stowarzyszenia zawodowe, organizacje samorządowe. 

Uzyskanie opinii tej grupy interesariuszy zewnętrznych jest niezbędne w procesie określania  

i weryfikowania efektów kształcenia. W celu lepszej współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi powołana została Rada Przedsiębiorców przy WIZ. 
 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
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Mocne strony 

 umiędzynarodowienie kierunku studiów 

(bogata oferta przedmiotów w języku 

angielskim skierowanych do studentów 

polskich i zagranicznych oraz studentów w 

ramach programu Erasmus) 

 ciągłe dostosowywanie programów 

kształcenia do potrzeb rynku pracy 

poprzez współpracę z Radą 

Przedsiębiorców funkcjonującą przy 

Wydziale 

 uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia 

doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

i uruchomienie Interdyscyplinarnych 

Studiów Doktoranckich (dyscyplina nauk 

o zarządzaniu i inżynieria produkcji) 

 wzrastająca liczba realizowanych 

międzynarodowych i krajowych projektów 

naukowych i dydaktycznych (np. Interreg 

Baltic Sea Region 2014-2020, Erasmus+ 

Programme Key Action 2, NAWA, NCN) 

 ambicje, wysokie kwalifikacje i orientacja 

na rozwój nauczycieli akademickich, co 

skutkuje ich wysokim zaangażowaniem w 

działania o charakterze dydaktycznym, 

naukowym i organizacyjnym  

Słabe strony 

 niewystarczająca współpraca naukowa 

Wydziału z zespołami badawczymi z 

zagranicznych ośrodków naukowych 

 brak uprawnień do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego w dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu 

 zbyt małe zróżnicowanie metod 

dydaktycznych stosowanych w 

procesie kształcenia 
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Szanse 

 rozpoznawalność i dobra renoma WIZ w 

regionie i związany z tym wzrost 

zainteresowania interesariuszy współpracą 

z Wydziałem 

 możliwość podniesienia kategorii naukowej 

Wydziału 

 niwelowanie znaczenia peryferyjnej 

lokalizacji Wydziału poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej i nowoczesnych 

technologii  

Zagrożenia 

 niskie nakłady finansowe na 

szkolnictwo wyższe oaz badania 

naukowe 

 destabilizacja związana ze zmianami 

wynikającymi z nowej ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce  

 polityka rządowa zorientowana na 

wspieranie rozwoju dużych ośrodków 

naukowych 
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 lokalizacja uczelni w pobliżu granicy kraju 

i granicy UE, stwarzająca możliwości 

pozyskiwania studentów ze Wschodu 

 ciągły wzrost znaczenia kształcenia 

ustawicznego 

 niskie zainteresowanie finansowaniem 

badań naukowych przez sferę biznesu 

 dynamiczny i turbulentny rynek pracy 

stawiający liczne wymagania 

Wydziałowi 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 75 32 - 20 

II 108 42 - 18 

III 155 66 9 - 

II stopnia 
I 151 41 51 42 

II 187 62 71 27 

Razem: 676 243 131 107 

 

 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów w 

danym roku  

I stopnia 

2017 135 96 - 1 

2016 159 105 - 14 

2015 174 96 33 25 

II stopnia 

2017 151 142 51 74 

2016 187 121 67 44 

2015 194 135 113 99 

Razem: 1 000 695 264 257 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) 

 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA STACJONARNE 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6 / 180 

Łączna liczba godzin zajęć 2055 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

126 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

8 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 68 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
4 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
4 tygodnie 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2055/0 

 

 

1032/0 
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ZARZĄDZANIE I STOPNIA NIESTACJONARNE 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6 / 180 

Łączna liczba godzin zajęć 1032 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

125 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 67 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
4 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
4 tygodnie 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2055/0 

 

 

1032/0 
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ZARZĄDZANIE II STOPNIA STACJONARNE 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
4 / 120 

Łączna liczba godzin zajęć 

RiZF, ZPiS-1065 

ZP, IGiL-1035 

ZPub.-1005 

ZBRW-1125 

RiZF ACCA-1095 

ZUT-1125 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

RiZF, ZP, ZBRW, 

RiZF ACCA–86 

ZPiS-87 

IGiL-82 

ZPub., ZUT-84 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

0 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

RiZF-38 

ZPiS-34 

ZP-40 

IGiL-38 

ZPub.-40 

ZBRW-35 

RiZF ACCA-22 

ZUT-37 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

120/0 

 

 

120/0 
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ZARZĄDZANIE II STOPNIA STACJONARNE 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
4 / 120 

Łączna liczba godzin zajęć 

RiZF-600 

ZP, IGiL-576 

ZPub., ZPiS-560 

ZBRW-568 

RiZF ACCA-748 

ZUT-624 

ZZL-584 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

RiZF, ZP, RiZF 

ACCA-86 

IGiL-81 

ZPub., ZUT-84 

ZPiS-83 

ZBRW-85 

ZZL-76 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

0 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

RiZF-38 

ZPiS-34 

ZP-40 

IGiL-38 

ZPub.-40 

ZBRW-35 

RiZF ACCA-22 

ZUT-37 

ZZL-40 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

120/0 

 

 

120/0 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA STACJONARNE 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

wykłady ćwiczenia/ 

pracownia 

specjalist. 

Podstawy zarządzania 30 30 60 4 

Nauki o organizacji 30 15 45 4 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 30 60 4 

Zarządzanie produkcją i usługami 30 15 45 3 

Zintegrowane systemy zarządzania ISO 15 15 30 2 

Zarządzanie wiedzą 30  30 2 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 

pracy 

15 

Zarządzanie projektami 30 30 60 5 

Informatyka w zarządzaniu    30 30 2 

Zarządzanie środowiskowe 30 15 45 4 

Zarządzanie jakością 15 15 30 2 

Zarządzanie turystyką 15 15 

 

30 3 

Gospodarowanie przestrzenią 

Marketing 30 30 60 4 

Analiza rynku 30 30 60 5 

Metody badań rynku 

Marketing w handlu i usługach 15 15 30 2 

Badania marketingowe 15 15 30 3 

Zachowania organizacyjne 30 15 45 4 

Innowacje organizacyjne 15 15 30 2 

Reklama 

Płaszczyzny integracji europejskiej 

Modelowanie ekonometryczne 15 30 45 3 

Podstawy ekonometrii 

Wprowadzenie do badań operacyjnych 15 15 30 2 

Statystyka opisowa 15 30 45 4 

Zarządzanie karierą zawodową 15 15 30 3 

Zachowania konsumenckie 

Mikroekonomia 15 30 45 4 

Ekonomia menedżerska 15 15 30 2 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 15 45 3 

Geografia gospodarcza 15   15 2 

Prognozowanie gospodarcze 15  30 45 3 

Podstawy użytkowania i ochrony 

środowiska 

30 15 45 3 

Finanse 15 30 45 3 

Rachunkowość  15 15 30 4 

Rachunkowość finansowa 15 15 30 2 
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Podstawy rachunkowości zarządczej  15 15 2 

Finanse przedsiębiorstwa 15 15 30 2 

Zarządzanie podatkami w 

przedsiębiorstwie 

15 15 30 3 

Wprowadzenie do inwestowania 15 15 30 3 

Filozofia 30   30 2 

Socjologia i antropologia kultury 30   30 2 

Psychologia międzykulturowa 

Prawo 15 15 30 3 

Prawo gospodarcze 15 15 30 2 

Ochrona własności intelektualnej 15   15 1 

Funkcjonowanie władzy lokalnej 15 15 30 3 

Samorząd terytorialny 

Historia gospodarcza 15 15 30 2 

Komunikacja w zarządzaniu   15 15 1 

Marketing internetowy 15 15 30 4 

Podstawy technik informatycznych   15 15 3 

Suma   1560 126 

 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA NIESTACJONARNE 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

wykłady ćwiczenia/ 

pracownia 

specjalist. 

Podstawy zarządzania I 8 8 16 3 

Podstawy zarządzania II 16 16 32 3 

Nauki o organizacji 16 16 32 3 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 16 16 32 4 

Zarządzanie produkcją i usługami 16 8 24 3 

Zintegrowane systemy zarządzania ISO 8 8 16 2 

Zarządzanie wiedzą 16  16 2 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 

pracy 

8  

Zarządzanie projektami 8 16 24 5 

Informatyka w zarządzaniu    16 16 2 

Zarządzanie środowiskowe 8 8 16 4 

Zarządzanie jakością 16 8 24 2 

Zarządzanie turystyką 8 8 16 3 

Gospodarowanie przestrzenią 

Marketing 8 16 24 4 

Analiza rynku 16 16 32 5 

Metody badań rynku 

Marketing w handlu i usługach 8 8 16 2 

Badania marketingowe 8 8 16 3 

Zachowania organizacyjne 16 8 24 4 

Innowacje organizacyjne 8 8 16 2 

Reklama 
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Płaszczyzny integracji europejskiej 

Modelowanie ekonometryczne 8 16 24 3 

Podstawy ekonometrii 

Wprowadzenie do badań operacyjnych 8 8 16 2 

Statystyka opisowa 16 16 32 4 

Zarządzanie karierą zawodową  8 8 3 

Zachowania konsumenckie 

Mikroekonomia 16 16 32 4 

Ekonomia menedżerska 8 8 16 2 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 8 8 16 3 

Geografia gospodarcza 8 8 16 2 

Prognozowanie gospodarcze 8 16 24 3 

Podstawy użytkowania i ochrony 

środowiska 

8 8 16 3 

Finanse 8 16 24 3 

Rachunkowość  8 8 16 3 

Rachunkowość finansowa 8 8 16 3 

Podstawy rachunkowości zarządczej  8 8 2 

Finanse przedsiębiorstwa 8 8 16 2 

Zarządzanie podatkami w 

przedsiębiorstwie 

8 8 16 3 

Wprowadzenie do inwestowania 8 8 16 2 

Filozofia 16  16 2 

Socjologia kultury 8  8 2 

Psychologia międzykulturowa 

Prawo 16 8 24 3 

Prawo gospodarcze 8 8 16 2 

Ochrona własności intelektualnej 8  8 1 

Funkcjonowanie władzy lokalnej  8 8 3 

Samorząd terytorialny 

Historia gospodarcza 8  8 1 

Komunikacja w zarządzaniu   8 8 2 

Marketing internetowy 8 8 16 3 

Podstawy technik informatycznych   8 8 3 

Suma   824 125 

 

ZARZĄDZANIE II STOPNIA STACJONARNE 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

wykłady ćwiczenia/ 

pracownia 

specjalist. 

Specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 

Zarządzanie procesami  15 30 45 4 

Marketing międzynarodowy 15 15 30 3 

Etyka w zarządzaniu 15 15 30 4 
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Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Kreatywne zarządzanie 30  30 1 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Planowanie i ocena inwestycji 15 15 30 3 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Ekonomika przedsiębiorstwa 15 15 30 3 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Bankowość 15 30 45 3 

Standardy rachunkowości 15 15 30 3 

Rachunek produktywności 15 15 30 2 

Analiza ekonomiczna 15 15 30 3 

Zarządzanie płynnością finansową 

Rynek kapitałowy 15 15 30 3 

Inwestycje na rynku finansowym 

Planowanie finansowe 15 15 30 2 

Rachunkowość sektora publicznego 

Komputerowe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

 30 30 2 

Rachunek kosztów  15 15 2 

Koszty w procesie decyzyjnym 

Rachunkowość podatkowa  15 15 2 

Zarządzanie finansami publicznymi 15 15 30 2 

Controlling 15  15 1 

Ryzyko bankowe 15 15 30 1 

Strategie bankowe 

Prawo cywilne 15 15 30 5 

Prawo handlowe 15  15 1 

Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Suma   945 86 

Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 

Metody organizacji i zarządzania 15 30 45 5 

Zarządzanie procesami 15 30 45 4 

Planowanie i ocena inwestycji  15 15 30 2 

Projektowanie systemów zarządzania 15 15 30 2 

Marketing międzynarodowy 15 15 30 3 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Zarządzanie logistyczne 15 15 30 3 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Etyka w zarządzaniu 15 15 30 4 
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Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Kierowanie przedsiębiorstwem 15 15 30 1 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Rachunek produktywności 15 15 30 2 

Analiza ekonomiczna 15 15 30 2 

Systemy podatkowe 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Prawo cywilne 15 15 30 5 

Prawo handlowe 15  15 1 

Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Zarządzanie i planowanie marketingowe 15  15 1 

Komunikacja społeczna 

Ekonomika przedsiębiorstwa 15 15 30 2 

Bankowość 

Społeczeństwo informacyjne 15  15 1 

Procesy globalizacyjne w gospodarce 

światowej 

Gospodarka oparta na wiedzy 15 15 30 3 

Dowodzenie operacyjne 

Inwestowanie w papiery wartościowe 15 15 30 3 

Zarządzanie regionalne 15 15 30 2 

Organizacja ucząca się 15 15 30 2 

Promocja 15  15 2 

Suma   945 86 

Specjalność: informatyka gospodarcza i logistyka 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 

Zarządzanie procesami 15 30 45 4 

Marketing międzynarodowy 15 15 30 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Zarządzanie logistyczne 15 15 30 3 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Etyka w zarzadzaniu 15 15 30 4 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Lean sigma w logistyce 15 15 30 2 

Reengineering w logistyce 

Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Statystyczne metody analizy 

wielowymiarowej 

15 15 30 2 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Rachunek produktywności 15 15 30 2 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Prawo cywilne 15 15 30 5 

Prawo handlowe 15  15 1 
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Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Podstawy programowania i algorytmów 15 15+15 45 4 

Wprowadzenie do systemów 

informatycznych w logistyce 

 15 15 2 

Transport kolejowy 15  15 1 

System SCM  30 30 2 

Systemy DRP 

Projektowanie systemów logistycznych  15 15 2 

Projekty logistyczne - pracownia  30 30 3 

Systemy informatyczne w zaopatrzeniu 

i sprzedaży 

 30 30 3 

Systemy informatyczne w logistyce 

dystrybucji 

Dedykowane rozwiązania IT 15 30 45 3 

Suma   870 82 

Specjalność: zarządzanie publiczne 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 

Metody organizacji i zarządzania 15 30 45 5 

Zarządzanie procesami 15 30 45 4 

Planowanie i ocena inwestycji  15 15 30 2 

Marketing międzynarodowy 15 15 30 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Organizacja i zarządzanie oświatą i 

kulturą 

15 15 30 2 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Etyka w zarządzaniu 15 15 30 4 

Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Organizacja i zarządzanie w ochronie 

zdrowia 

15 15 30 2 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Rachunek produktywności 15 15 30 2 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Systemy podatkowe 15 15 30 3 

Analiza ekonomiczna 

Zarządzanie finansami publicznymi 15 15 30 3 

Rachunkowość sektora publicznego 

Prawo cywilne 15 15 30 5 

Prawo handlowe 15  15 1 

Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Marketing terytorialny 15 15 30 3 

Ekonomika miast i regionów 15 15 30 3 

Organizacja i funkcjonowanie 

samorządu 
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Społeczeństwo informacyjne 15  15 1 

Procesy globalizacyjne w gospodarce 

światowej 

Gospodarka oparta na wiedzy 15 15 30 3 

Dowodzenie operacyjne 

Organizacja ucząca się 15 15 30 2 

Suma   885 84 

Specjalność: zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 

Marketing międzynarodowy 15 15 30 3 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Zarządzanie procesami 15 30 45 4 

Etyka w zarządzaniu 15 15 30 4 

Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Innowacyjność a konkurencyjność 

rynków wschodnich 

 15 15 1 

Innowacyjność i przedsiębiorczość na 

rynkach wschodnich 

Społeczno-kulturowe uwarunkowania 

zarządzania biznesem na rynkach 

wschodnich 

15 15 30 2 

Etykieta biznesu 

Retoryka kontaktu międzynarodowego 

15 15 30 2 

Analiza ekonomiczna rynków 

wschodnich 

15 15 30 2 

Analiza rynku Rosji 15 15 30 1 

Analiza rynku Chin 

Analiza rynku Białorusi, Mołdawii, 

Ukrainy 

15 15 30 1 

Analiza rynku państw ASEAN 

Analiza rynku Armenii, Azerbejdżanu, 

Gruzji 

15 15 30 1 

Analiza rynku Indii 

Analiza rynku Kazachstanu, Kirgistanu, 

Tadżykistanu, Turkmenistanu, 

Uzbekistanu 

15 15 30 2 

Analiza rynku Japonii 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Regionalizm w Azji i Eurazji 15 30 45 3 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Transakcje i rozliczenia w handlu 

zagranicznym z przedsiębiorcami ze 

 30 30 3 
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Wschodu 

Prawo cywilne 15 15 30 5 

Prawno-polityczne uwarunkowania 

zarządzania biznesem na rynkach 

wschodnich 

30 15 45 3 

Prawno-polityczne relacje Unii 

Europejskiej i Polski z krajami 

postradzieckimi i Azji Południowej i 

Wschodniej 

30 15 45 3 

Prawo handlowe 15  15 1 

Wybrane aspekty prowadzenia 

działalności gospodarczej na rynkach 

wschodnich 

15 15 30 2 

Zasady obrotu towarowego z rynkami 

wschodnimi 

15 15 30 2 

Funkcjonowanie władzy lokalnej w 

państwach obszaru poradzieckiego 

15 15 30 3 

Funkcjonowanie władzy lokalnej w 

państwach Azji Południowej i 

Wschodniej 

Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Komunikacja międzykulturowa  15 15 30 2 

Komunikacja międzynarodowa 

Suma   1035 86 

Specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA 

Koncepcje zarządzania 30 15 45 5 

Przedsiębiorczość 15  15 1 

Zarządzanie procesami 15 15 30 4 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Makroekonomia 15 15 30 5 

F5 I Rachunkowość zarządcza ACCA 30 45 75 7 

F5 II Budżetowanie i zarządzanie 

wynikami ACCA 

30 15+15 60 6 

F6 I Systemy podatkowe ACCA 30 60 90 7 

F6 II Systemy podatkowe ACCA 30 60 90 7 

F7 Raportowanie finansowe ACCA 60 60 120 7 

F8 Audyt ACCA 45 45 90 8 

F9 I Zarządzanie finansami ACCA 60 75 135 12 

F9 II Zarządzanie finansami ACCA 30 30 60 4 

Suma   1005 86 

Specjalność: zarządzanie produktem i sprzedażą 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 
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Zarządzanie procesami 15 30 45 4 

Zarządzanie i strategie marketingowe 30 30 60 5 

Marketing międzynarodowy 15 15 30 3 

Statystyka matematyczna 15 15 30 4 

Strategie cenowe 15 15 30 2 

Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 15 15 30 2 

Badania rynku  15 30 45 3 

Megatrendy w konsumpcji 15 15 30 2 

Zachowania konsumenta i klienta  

Marketing B2B 15 15 30 2 

Innowacje w zarządzaniu produktem  

Komunikacja marketingowa 15 30 45 2 

Zarządzanie marką 

E-commerce  15 15 30 2 

Dystrybucja i łańcuchy dostaw 

Etyka w zarządzaniu 15 15 30 4 

Jakość w zarzadzaniu produktem i 

sprzedażą  

15  15 2 

Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Strategie produktu 15 30 45 3 

Zarządzanie sprzedażą 15 15 30 3 

Techniki sprzedaży 

Merchandising  15 15 2 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Projektowanie identyfikacji wizualnej 15 15 30 2 

Wzornictwo przemysłowe 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Współczesny handel 15 15 30 3 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Prawo cywilne  15 15 30 5 

Prawne aspekty wprowadzenia i obrotu 

towarów 

 15 15 1 

Prawo handlowe 15  15 1 

Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Suma   975 87 

Specjalność: zarządzanie usługami turystycznymi 

Koncepcje zarządzania 30 30 60 5 

Przedsiębiorczość 15 15 30 5 

Zarządzanie procesami 15 30 45 4 

Zarządzanie jakością usług 

turystycznych 

15 15 30 3 

Marketing międzynarodowy (w 

turystyce) 

15 15 30 3 

Statystyka matematyczna 15 5 30 4 

Zarządzanie usługami noclegowymi 15 15 30 2 
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Zarządzanie strategiczne 15 30 45 3 

Innowacje w turystyce 15 15 30 2 

Planowanie usług turystycznych  15 15 30 2 

Zarządzanie środowiskowe 15 15 30 2 

CSR w usługach turystycznych 

Etyka w zarządzaniu 15 15 30 4 

Zarządzanie biurem podróży 15 15 30 2 

Konflikty i negocjacje w organizacji 15 15 30 2 

Zarządzanie zmianą 30 30 60 4 

Inwestycje w turystyce 15 15 30 2 

Zarządzanie projektami w turystyce 

Makroekonomia 15 15 30 5 

Międzynarodowy rynek usług 

turystycznych 

15 15 30 2 

Badania rynku turystycznego  30 30 1 

Usługi rekreacyjne  15 15 1 

Rachunkowość zarządcza 15 15 30 4 

Prawo cywilne 15 15 30 5 

Prawo handlowe 15  15 1 

Psychologia w zarządzaniu 15 15 30 2 

Polityka w turystyce i kulturze 15 15 30 2 

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne  30 30 1 

Rynek usług MICE 15 15 30 2 

Organizacja wydarzeń turystycznych 

Sieciowanie usług w turystyce 15 15 30 2 

Partnerstwo w turystyce 

Internet i social media w turystyce  30 30 2 

E-turystyka 

Zarządzanie relacjami z klientem w 

turystyce 

 15 15 1 

Komercjalizacja produktu 

turystycznego 

15 15 30 2 

Zarządzanie produktem turystycznym 

Usługi w turystyce zdrowotnej 15 15 30 2 

Zarządzanie obiektami w turystyce 

zdrowotnej 

Suma   1005 84 

 

ZARZĄDZANIE II STOPNIA NIESTACJONARNE 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

wykłady ćwiczenia/ 

pracownia 

specjalist. 

Specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 
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Zarządzanie procesami  8 8 16 4 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Kreatywne zarządzanie 8  8 1 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Planowanie i ocena inwestycji 8 8 16 3 

Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 

Ekonomika przedsiębiorstwa 8 8 16 3 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Bankowość 8 16 24 3 

Standardy rachunkowości 8 8 16 3 

Rachunek produktywności 8 8 16 2 

Analiza ekonomiczna 8 16 24 3 

Zarządzanie płynnością finansową 

Rynek kapitałowy 8 16 24 3 

Inwestycje na rynku finansowym 

Planowanie finansowe 8 8 16 2 

Rachunkowość sektora publicznego 

Komputerowe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

 16 16 2 

Rachunek kosztów  8 8 2 

Koszty w procesie decyzyjnym 

Rachunkowość podatkowa  8 8 2 

Zarządzanie finansami publicznymi 8 16 24 2 

Controlling 16  16 1 

Ryzyko bankowe 8 8 16 1 

Strategie bankowe 

Prawo cywilne 16 8 24 5 

Prawo handlowe 8  8 1 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Suma   552 86 

Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Metody organizacji i zarządzania 8 16 24 5 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Planowanie i ocena inwestycji  8 8 16 2 

Projektowanie systemów zarządzania 8 8 16 2 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Statystyka matematyczna 8 16 26 4 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Zarządzanie logistyczne 8 8 16 3 
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Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Kierowanie przedsiębiorstwem 8 8 16 1 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Rachunek produktywności 8 8 16 2 

Analiza ekonomiczna 8 8 16 2 

Systemy podatkowe 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 

Prawo cywilne 16 8 24 5 

Prawo handlowe 8  8 1 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Zarządzanie i planowanie marketingowe 8  8 1 

Komunikacja społeczna 

Ekonomika przedsiębiorstwa 8 8 16 2 

Bankowość 

Społeczeństwo informacyjne 8  8 1 

Procesy globalizacyjne w gospodarce 

światowej 

Gospodarka oparta na wiedzy 8 8 16 3 

Dowodzenie operacyjne 

Inwestowanie w papiery wartościowe 8 8 16 3 

Zarządzanie regionalne 8 8 16 2 

Organizacja ucząca się 8 8 16 2 

Promocja 8  8 2 

Suma    530 86 

Specjalność: informatyka gospodarcza i logistyka 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Zarządzanie logistyczne 8 8 16 3 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Etyka w zarzadzaniu 16 8 24 4 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Lean sigma w logistyce 8 8 16 2 

Reengineering w logistyce 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Statystyczne metody analizy 

wielowymiarowej 

8 8 16 2 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Rachunek produktywności 8 8 16 2 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 
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Prawo cywilne 16 8 24 5 

Prawo handlowe 8  8 1 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Podstawy programowania i algorytmów 8 8+8 24 4 

Wprowadzenie do systemów 

informatycznych w logistyce 

 8 8 2 

Transport kolejowy 8  8 1 

System SCM  16 16 2 

Systemy DRP 

Projektowanie systemów logistycznych  8 8 1 

Projekty logistyczne - pracownia  16 16 3 

Systemy informatyczne w zaopatrzeniu 

i sprzedaży 

 16 16 3 

Systemy informatyczne w logistyce 

dystrybucji 

Dedykowane rozwiązania IT 8 16 24 3 

Suma   488 81 

Specjalność: zarządzanie publiczne 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Metody organizacji i zarządzania 8 16 24 5 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Planowanie i ocena inwestycji  8 8 16 2 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Organizacja i zarządzanie oświatą i 

kulturą 

8 8 16 2 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Organizacja i zarządzanie w ochronie 

zdrowia 

8 8 16 2 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Rachunek produktywności 8 8 16 2 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 

Systemy podatkowe 8 8 16 3 

Analiza ekonomiczna 

Zarządzanie finansami publicznymi 8 8 16 3 

Rachunkowość sektora publicznego 

Prawo cywilne 16 8 24 5 

Prawo handlowe 8  8 1 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Marketing terytorialny 8 8 16 3 

Ekonomika miast i regionów 8 8 16 3 
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Organizacja i funkcjonowanie 

samorządu 

Społeczeństwo informacyjne 8  8 1 

Procesy globalizacyjne w gospodarce 

światowej 

Gospodarka oparta na wiedzy 8 8 16 3 

Dowodzenie operacyjne 

Organizacja ucząca się 8 8 16 2 

Suma   496 84 

Specjalność:  zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Innowacyjność a konkurencyjność 

rynków wschodnich 

 8 8 1 

Innowacyjność i przedsiębiorczość na 

rynkach wschodnich 

Społeczno-kulturowe uwarunkowania 

zarządzania biznesem na rynkach 

wschodnich 

8 8 16 2 

Etykieta biznesu 

Retoryka kontaktu międzynarodowego 

8 8 16 2 

Analiza ekonomiczna rynków 

wschodnich 

8 8 16 2 

Analiza rynku Rosji  8 8 1 

Analiza rynku Chin 

Analiza rynku Białorusi, Mołdawii, 

Ukrainy 

 8 8 1 

Analiza rynku państw ASEAN 

Analiza rynku Armenii, Azerbejdżanu, 

Gruzji 

 8 8 1 

Analiza rynku Indii 

Analiza rynku Kazachstanu, Kirgistanu, 

Tadżykistanu, Turkmenistanu, 

Uzbekistanu 

 8 8 1 

Analiza rynku Japonii 

Makroekonomia 8 8 16 5 

Regionalizm w Azji i Eurazji 8 8 16 3 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 
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Transakcje i rozliczenia w handlu 

zagranicznym z przedsiębiorcami ze 

Wschodu 

 16 16 3 

Prawo cywilne 16 8 24 5 

Prawno-polityczne uwarunkowania 

zarządzania biznesem na rynkach 

wschodnich 

16 8 24 3 

Prawno-polityczne relacje Unii 

Europejskiej i Polski z krajami 

postradzieckimi i Azji Południowej i 

Wschodniej 

8 8 16 3 

Prawo handlowe 8  8 1 

Wybrane aspekty prowadzenia 

działalności gospodarczej na rynkach 

wschodnich 

8 8 16 2 

Zasady obrotu towarowego z rynkami 

wschodnimi 

8 8 16 2 

Funkcjonowanie władzy lokalnej w 

państwach obszaru poradzieckiego 

8 8 16 3 

Funkcjonowanie władzy lokalnej w 

państwach Azji Południowej i 

Wschodniej 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Komunikacja międzykulturowa  8 8 16 2 

Komunikacja międzynarodowa 

Suma   520 85 

Specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA 

Koncepcje zarządzania 16 8 24 5 

Przedsiębiorczość 8  8 1 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Statystyka matematyczna 8 8 16 4 

Zarządzanie strategiczne 8 8 16 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Makroekonomia 8 8 16 5 

F5 I Rachunkowość zarządcza ACCA 24 36 60 7 

F5 II Budżetowanie i zarządzanie 

wynikami ACCA 

24 16+8 48 6 

F6 I Systemy podatkowe ACCA 24 36 60 7 

F6 II Systemy podatkowe ACCA 24 48 72 7 

F7 Raportowanie finansowe ACCA 48 48 96 7 

F8 Audyt ACCA 36 36 72 8 

F9 I Zarządzanie finansami ACCA 48 48 96 12 

F9 II Zarządzanie finansami ACCA 24 24 48 4 

Suma   696 86 

Specjalność: zarządzanie produktem i sprzedażą 
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Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Zarządzanie i strategie marketingowe 16 16 32 5 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Strategie cenowe 8 8 16 2 

Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Badania rynku  8 8 16 3 

Megatrendy w konsumpcji 8 8 16 2 

Zachowania konsumenta i klienta  

Marketing B2B 8  8 2 

Innowacje w zarządzaniu produktem  

Komunikacja marketingowa 8  8 2 

Zarządzanie marką 

E-commerce  8 8 16 2 

Dystrybucja i łańcuchy dostaw 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Jakość w zarządzaniu produktem i 

sprzedażą  

8  8 2 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Strategie produktu 8 16 24 3 

Zarządzanie sprzedażą 8 8 16 2 

Techniki sprzedaży 

Merchandising  8 8 1 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Współczesny handel 8 8 16 3 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 

Prawo cywilne  16 8 24 5 

Prawne aspekty wprowadzenia i obrotu 

towarów 

 8 8 1 

Prawo handlowe 8  8 1 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Suma   496 83 

Specjalność: zarządzanie usługami turystycznymi 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 

Zarządzanie jakością usług 

turystycznych 

8 8 16 3 

Marketing międzynarodowy (w 

turystyce) 

8 8 16 3 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Zarządzanie usługami noclegowymi 8 8 16 2 
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Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Innowacje w turystyce 8 8 16 2 

Planowanie usług turystycznych  8 8 16 2 

Zarządzanie środowiskowe 8 8 16 2 

CSR w usługach turystycznych 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Zarządzanie biurem podróży 8 8 16 2 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Inwestycje w turystyce 8 8 16 2 

Zarządzanie projektami w turystyce 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Międzynarodowy rynek usług 

turystycznych 

8 8 16 2 

Badania rynku turystycznego  16 16 1 

Usługi rekreacyjne  8 8 1 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 

Prawo cywilne 16 8 24 5 

Prawo handlowe 8  8 1 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Polityka w turystyce i kulturze 8 8 16 2 

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne  16 16 1 

Rynek usług MICE 8 8 16 2 

Organizacja wydarzeń turystycznych 

Sieciowanie usług w turystyce 8 8 16 2 

Partnerstwo w turystyce 

Internet i social media w turystyce  16 16 2 

E-turystyka 

Zarządzanie relacjami z klientem w 

turystyce 

 8 8 1 

Prezentacje i wystąpienia publiczne 

Komercjalizacja produktu 

turystycznego 

8 8 16 2 

Zarządzanie produktem turystycznym 

Usługi w turystyce zdrowotnej 8 8 16 2 

Zarządzanie obiektami w turystyce 

zdrowotnej 

Suma   560 84 

Specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi 

Koncepcje zarządzania 16 16 32 5 

Psychologia w zarządzaniu 8 8 16 2 

Przedsiębiorczość 8 8 16 5 

Prawo cywilne 16 8 24 5 

Strategiczne zarządzanie kapitałem 

ludzkim 

8 8 16 4 

Zarządzanie procesami 8 8 16 4 
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Kultura organizacyjna 16 8 24 2 

Marketing międzynarodowy 8 8 16 3 

Statystyka matematyczna 8 16 24 4 

Rachunek produktywności 8 8 16 2 

Makroekonomia 8 16 24 5 

Foresight w zarządzaniu strategicznym 8 8 16 2 

Zarządzanie strategiczne 8 16 24 3 

Polityka personalna 8  8 2 

Innowacyjność w zzl 8  8 2 

Standaryzacja funkcji personalnej 

Metody organizacji i zarządzania 8 16 24 3 

Marketing personalny 

Proces pozyskiwania pracowników 8 8 16 2 

Etyka w zarządzaniu 16 8 24 4 

Prawo handlowe 8  8 1 

Rachunkowość zarządcza 8 8 16 4 

Zarządzanie zmianą 16 16 32 4 

Motywowanie pracowników 8 8 16 2 

Komunikacja interpersonalna 8 8 16 2 

Psychologiczne aspekty decyzji 

personalnych 

Szkolenie i doskonalenie pracowników 8 8 16 2 

Organizacja ucząca się 

Konflikty i negocjacje w organizacji 8 8 16 2 

Suma   464 76 

 

 

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela 

 

Nie dotyczy 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Specjalność: Management of business relations between the EU and Eurasian countries 

 

Koncepcje zarządzania 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Psychologia w W, Ćw. I II stopnia, angielski 20 (10) 
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zarządzaniu stacjonarne 

Innowacyjna 

przedsiębiorczość 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Prawo cywilne 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Prawno-polityczne 

uwarunkowania 

zarządzania biznesem w 

UE 

W, Ćw. I 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Stosunki gospodarcze 

między UE i państwami 

Eurazji 

W, Ćw. I 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zarządzanie procesami 

biznesowymi 
W, Prac.spec. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Determinanty 

przedsiębiorczości 

euroazjatyckiej 

W, Ćw. I 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Marketing 

międzynarodowy 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Statystyka 

matematyczna 
W, Prac.spec. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Makroekonomia 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Przygotowanie prac 

dyplomowych i 

komunikacja w języku 

angielskim 

Ćw. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Ekonomia szarej strefy 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zarządzanie wynikami 

organizacji i 

profesjonalistami 

W, Ćw. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Marketing i branding 

krajów UE i Euroazji  
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Bilateralne relacje UE i 

poradzieckich krajów 

Europy Wschodniej 
Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Bilateralne relacje UE i 

wybranych krajów Azji 

Wschodniej 

Zarządzanie projektami 

unijnymi 
Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Promocja i komunikacja 

projektów unijnych 

Zarządzanie relacjami z 

klientem Ćw. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Marketing relacji 
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Etyka biznesu 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Rachunkowość 

zarządcza 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Innowacyjność i 

zarządzanie strategiczne 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zasady 

międzynarodowego 

obrotu towarowego 

W, Ćw. III 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Regionalizm i 

regionalizacja w 

Europie i Azji 

W, Ćw. III 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Bilateralne relacje UE i 

poradzieckich krajów 

Azji Centralnej i 

Południowego Kaukazu 

Ćw. III 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) Bilateralne relacje UE i 

wybranych krajów Azji 

Południowej i 

Południowo-

Wschodniej 

Marketing B2B - 

laboratorium 
Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Marketing relacji B2B - 

laboratorium 

Przygotowanie i ocena 

projektów 

ponadnarodowych 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Doskonałość w biznesie 

Seminarium dyplomowe 

magisterskie 1 
Prac.spec. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Konflikty i negocjacje w 

organizacji 
W, Ćw. IV 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Polityka zagraniczna 

UE wobec krajów 

eurazjatyckich 

Ćw. IV 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Globalne przywództwo 

 

Ćw. IV 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Budowanie 

międzykulturowego 

zespołu 

 

Seminarium dyplomowe 

magisterskie 2 
Prac.spec. IV 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Praca dyplomowa 

magisterska 

 

 IV 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 
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Specjalność: Smart and innovative business 

 

Koncepcje zarządzania 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Psychologia w 

zarządzaniu 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Innowacyjna 

przedsiębiorczość 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Prawo cywilne 
W, Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Współczesne metody 

zarządzania i 

inteligentne narzędzia 

IT 

W, Ćw., 

Prac.spec. 
I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Innowacyjne 

zarządzanie 

marketingiem oraz 

badania rynku 

W, Ćw., 

Prac.spec. 
I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zarządzanie procesami 

biznesowymi 
W, Prac.spec. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Coaching biznesowy i 

mentoring 
Ćw. I 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Marketing 

międzynarodowy 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Statystyka 

matematyczna 
W, Prac.spec. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Makroekonomia 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Przygotowanie prac 

dyplomowych i 

komunikacja w języku 

angielskim 

Ćw. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zarządzanie projektami 

w innowacyjnym 

biznesie 

W, Ćw. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Nowoczesny start-up 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Projektowanie modeli 

umiędzynarodowienia 

biznesu 

Prac.spec. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zarządzanie zaufaniem 

w innowacyjnych 

firmach 
W, Ćw. II 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Marketing usług 

Metody sztucznej 

inteligencji Prac.spec. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Programowanie C/C++ 
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Zielona gospodarka 

W, Ćw. II 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) Gospodarka 

niskoemisyjna 

Etyka biznesu 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Rachunkowość 

zarządcza 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Innowacyjność i 

zarządzanie strategiczne 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Benchmarking 
W, Prac.spec. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Foresight strategiczny 
W, Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Doskonałość w biznesie 

W, Ćw. III 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) Jakość w 

przedsiębiorstwie 

Media społecznościowe 

w biznesie 

Prac.spec. III 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) Narzędzia zarządzania 

mediami 

społecznościowymi  

Techniki prezentacji 

biznesowej 
Ćw. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Innowacyjne narzędzia 

prezentacji biznesowej  

Seminarium dyplomowe 

magisterskie 1 
Prac.spec. III 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Konflikty i negocjacje w 

organizacji 
W, Ćw. IV 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Zarządzanie wynikami 

pracowników 
Ćw. IV 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Savoir-vivre w biznesie 

Ćw. IV 
II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Kultura w 

międzynarodowym 

biznesie 

Seminarium dyplomowe 

magisterskie 2 
Prac.spec. IV 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 

Praca dyplomowa 

magisterska 
 IV 

II stopnia, 

stacjonarne 
angielski 20 (10) 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 

1861). 

Załącznik 2.1. Programy studiów 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Załącznik 2.2. I stopień stacjonarne i niestacjonarne 

Załącznik 2.2. II stopień stacjonarne i niestacjonarne 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

Załącznik 2.3. Harmonogramy studiów 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli 

dotyczy ocenianego kierunku),a w przypadku kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo także nauczycieli 

akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia odpowiednio z podstaw opieki pielęgniarskiej lub 

podstaw opieki położniczej, sporządzoną wg następującego wzoru: 

Załącznik 2.4. Charakterystyka nauczycieli akademickich 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności 

wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium 

PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz 

przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

W uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA nie stwierdzono żadnych błędów i niezgodności. 

6.  Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których 

odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także informacja o bibliotece 

i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

Załącznik 2.6. Charakterystyka wyposażenia sal 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat, z podziałem na poziomy oraz formy studiów; 

wykaz można przygotować wg. przykładowego wzoru: 

Załącznik 2.7. Wykaz tematów prac dyplomowych 

 


