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Nazwa ocenianego kierunku studiów: EKONOMIA 

1. Poziom/y studiów:  studia I  

2. Forma/y studiów:  niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

 W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

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

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Dziedzina nauk społecznych: ekonomia i 

finanse- I stopień  

142 79 

 

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

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

na kierunku. 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. Dziedzina nauk 

społecznych: nauki o 

zarzadzaniu i jakości – I 

stopień 

38 21 

 

 

 

 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Ekonomia I stopień dla cyklu kształcenia 2019-2022 oraz 2020-2023 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU EKONOMIA, STUDIA I STOPNIA  

Ogółem określono 28 efektów kierunkowych, w tym 12 w kategorii wiedzy,10 w zakresie umiejętności  
i 6 odnoszących się do kompetencji społecznych.   

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:   

 charakterystyki pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji;  

 charakterystyki drugiego stopnia na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Efekty ujęto w trzech kategoriach: kategoria wiedzy (W), która określa:  

 zakres i głębię (G) – kompletność perspektywy poznawczej i zależności,  

  kontekst (K) – uwarunkowania, skutki.  

 kategoria umiejętności (U), która określa:  

 w zakresie wykorzystania wiedzy(W) – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,  

 w zakresie komunikowania się (K) – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,  

 w zakresie organizacji pracy (O) – planowanie i pracę zespołową,  

 w zakresie uczenia się (U) – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób.  

 kategoria kompetencji społecznych (K) – która określa:  

 w zakresie ocen (K) – krytyczne podejście,  

 w zakresie odpowiedzialności (O) – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu 
publicznego,  

 w odniesieniu do roli zawodowej (R) – niezależność i rozwój etosu.  

Objaśnienie oznaczeń:  

K – kierunkowe efekty uczenia się;  

W, U, K (po podkreślniku) – kategoria efektów – odpowiednio: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych;  

01, 02, 03, …. – numer efektu uczenia się.  

P6U_U – kod składnika opisu charakterystyk pierwszego stopnia (uniwersalnych) dla kwalifikacji na poziome  
6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tu – odnoszący się do umiejętności);  

P6S_WG – kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 6 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (tu – odnoszący się do wiedzy).  

Wydział prowadzący kierunek studiów:   

  

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie   

Kierunek studiów:  Ekonomia  

Poziom kształcenia:  Studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia:  Profil praktyczny  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji   poziom 6  
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Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny 
naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 
(podkreślona dyscyplina wiodąca)  

Dziedzina: nauk społecznych,   

Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i 
jakości   

  

(1) Symbol   (2) Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia,  
 profil praktyczny, studia I-go stopnia   
(uzyskane po zakończeniu  studiów)   

(3) Odniesienie do 
efektów 

uniwersalnych i 
charakterystyk 

drugiego stopnia  
  

WIEDZA  

Student zna i rozumie:  

K1P_W01  W zaawansowanym stopniu fakty, teorie, zjawiska oraz teorie 
ekonomiczne, wyjaśniające złożone zależności między nimi na poziomie 
mikro, makro i globalnym; cechy gospodarek opartych na wiedzy i 
kapitale ludzkim  

P6U_W  

P6S_WG  

K1P_W02  W zaawansowanym stopniu różnorodne fakty, teorie, metody, w tym 
złożone zależności między nimi, z zakresu zarządzania organizacjami 
gospodarczymi, finansowymi, społecznymi i politycznymi  

P6U_W  

P6S_WG  

K1P_W03  W zaawansowanym stopniu relacje i więzi łączące podmioty 
gospodarcze z innymi instytucjami, tworzącymi ich otoczenie w skali 
krajowej i międzynarodowej, o charakterze ekonomicznym, społecznym, 
ekologicznym i politycznymi 

P6U_W  

P6S_WG 

K1P_W04  W zaawansowanym stopniu metody badań operacyjnych, podstawy 
programowania, zasady obliczeń matematycznych, ekonometrycznych i 
statystycznych,  niezbędnych do opisu, analizy   
i obliczeń zagadnień ekonomicznych; zna i rozumie różnorodne metody i 
narzędzia informacyjno-komunikacyjne (ICT), służące zarządzaniu 
przedsiębiorstwem  

P6U_W  

P6S_WG  

K1P_W05  Psychologiczne uwarunkowania działań ekonomicznych, zasady 
psychologii społecznej, mechanizmy motywacyjne, źródła 
innowacyjności, zasady komunikacji interpersonalnej oraz rolę etyki w 
relacjach gospodarczych 

P6U_W  

P6S_WK  

K1P_W06  Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w 
Polsce i Unii Europejskiej, w tym formy prowadzenia działalności 
gospodarczej, prawo pracy, zasady opodatkowania działalności 
gospodarczej oraz dotyczące ochrony dóbr  
w ramach własności przemysłowej i prawa autorskiego  

P6U_W  

P6S_WK  

  

K1P_W07  W zaawansowanym stopniu zasady rachunkowości i finansów 
publicznych  

P6U_W  

P6S_WG  

K1P_W08  W zaawansowanym stopniu zasady prowadzenia handlu krajowego i 
międzynarodowego, w tym różnorodne typy kultur kapitalistycznych   

P6U_W  

P6S_WG  

K1P_W09  W zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości  

  

P6U_W  

P6S_WK  



                           

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 5 

 

K1P_W10  Zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i 
zarządzania 

P6U_W  

P6S_WG  

K1P_W11  Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym konsekwencje 
globalizacji procesów gospodarczych, dynamicznego postępu 
technologicznego, informatyzacji większości dziedzin życia, a także 
zmian klimatycznych i zjawisk politycznych  

P6U_W  

P6S_WK  

K1P_W12  Konsekwencje różnorodnych wydarzeń gospodarczych w mikro i makro 
skali   

P6U_W  

P6S_WK  

 UMIEJĘTNOŚCI  

Student potrafi:  

K1P_U01  Wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania w 
innowacyjny sposób złożonych i nietypowych problemów ekonomicznych 
w warunkach nie w pełni przewidywalnych, wykorzystując właściwe 
źródła wiedzy i dokonując krytycznej oceny, analizy i syntezy zebranych 
informacji  

P6U_U  

P6S_UW  

  

K1P_U02  Wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania w 
innowacyjny sposób problemów ekonomicznych przez dobór oraz 
stosowanie właściwych metod matematycznych, statystycznych, 
ekonometrycznych i narzędzi oraz zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych   

P6U_U  

P6S_UW  

  

K1P_U03   Komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko, używając 
specjalistycznej terminologii, oraz brać udział w debacie, przedstawiać   
i oceniać różne opinie, stanowiska oraz dyskutować   
o nich  

P6U_U  

P6S_UK   

K1P_U04  Stosować normy formalne i nieformalne w konkretnych sytuacjach 
gospodarczych, uwzględniając ich złożoność oraz uwarunkowania  

P6U_U  

P6S_UW   

K1P_U05  Wykorzystać posiadaną wiedzę, by formułować i wykonywać typowe 
zadania z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, wykorzystując zasady 
programowania uniwersalnego   

P6U_U  

P6S_UW  

K1P_U06  Krytycznie analizować rozwiązania konkretnych problemów 
ekonomicznych pod kątem ich mocnych i słabych stron  

P6U_U  

P6S_UW  

K1P_U07  Planować i organizować pracę, zarówno indywidualną, jak   
i w zespole oraz współpracować z innymi osobami w ramach prac 
grupowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym  

P6U_U  

P6S_UO   

K1P_U08  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, w tym potrafi komunikować się z użyciem 
terminologii specjalistycznej  

P6U_U  

P6S_UK  

K1P_U09  Stosować podstawowe pakiety oprogramowania oraz wybranych języków 
oprogramowania, a także technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) i 
Internetu w zastosowaniach biznesowych  

P6U_U  

P6S_UW   

K1P_U10  samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie, 
zarówno na polu zawodowym, jak i  rozwoju osobistego  

  

P6U_U  

P6S_UU   
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Student jest gotów do:   

K1P_K01  
samodzielnego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności 
za ich skutki   

P6U_K  

P6S_KK  

K1P_K02  
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, 
i organizacji, w których uczestniczy  

P6U_K  

P6S_KK  

K1P_K03  

krytycznej analizy własnej wiedzy na temat zagadnień   
gospodarczych oraz jej weryfikowania i pogłębiania, wykorzystując 
nieustannie nowe zdobycze nauki i opinie ekspertów w celu 
rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych  

P6U_K,  

P6S_KK  

K1P_K04  
Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki i 
dbałości o dorobek i tradycje zawodu  

P6U_K,  

P6S_KR  

K1P_K05  
Wypełniania zobowiązań społecznych,  inicjowania i współorganizowania 
działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego, w tym na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami  

P6U_K,  

P6S_KO  

K1P_K06  
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, motywując 
do tego innych   

P6U_K,  

P6S_KO  
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

   

Adam Dolny  dr, adiunkt, dziekan Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 

Wojciech Jurkiewicz  
dr, adiunkt, dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-

Społecznych w Olsztynie 

Stanisław Szmitka  Dr, adiunkt, kierownik Katedry Ekonomii 

Anna Michalczyk  
Dr, adiunkt, członek Katedry Ekonomii, nauczyciel akademicki 

OSW 

Danuta Całka  Specjalista ds. obsługi studentów i słuchaczy 

Anna Sokołowska  mgr, kierownik dziekanatów 

Alicja Białkowska  mgr, bibliotekarz 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów _____________ 3 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny _____________________________________________ 9 

Prezentacja uczelni _______________________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 

kierunku studiów o profilu praktycznym ______________________________________________ 11 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się ___ 11 

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____________________________________________________ 19 

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

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie ___________________________ 25 

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

oraz rozwój i doskonalenie kadry __________________________________________________ 28 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie ___________________________________________________________ 31 

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

doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku ______________________ 37 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku ______________________________________________________________________ 38 

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

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia _______________________ 41 

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

osiąganych rezultatach __________________________________________________________ 46 

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

i doskonalenie programu studiów __________________________________________________ 47 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów _______________________________________ 52 

Część III. Załączniki _______________________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów _____ Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających ___________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł informacji 

wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny 

programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań 

jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu 

do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych 

w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia 

tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście  

do prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu 

studiów i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły, w części 

I jego objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto rozważyć  

i do czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające 

szczegółowym kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom jakości, do których 

odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie przeprowadzenie rzetelnej 

oceny przez zespól oceniający PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej raport 

samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni autonomicznie 

przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. Wyłącznym celem wskazówek jest 

pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu 

oceny oraz zainspirowanie do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi 

w procesie samooceny i opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia  

na ocenianym kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia powinna 

opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni  

Olsztyńska Szkoła Wyższa w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 października 2019 roku, kiedy to decyzją 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WUN.5011.61.2019.2.BK z dnia 14.08.2019 r. do Olsztyńskiej 

Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego włączona została Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 

„115”. Obie uczelnie założone zostały w 1997 roku i wykształciły do tego czasu około 40 tysięcy absolwentów 

studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, co było odpowiedzią na duże potrzeby warmińsko-

mazurskiego rynku pracy w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry dla różnych obszarów sfery publicznej  

i gospodarczej.  

Połączenie tych dwu największych w Olsztynie niepublicznych szkół wyższych stworzyło większe możliwości 

rozwoju i pozwala skuteczniej kontynuować edukacyjną misję. To powoduje, że OSW jest największą uczelnią 

niepubliczną w województwie warmińsko-mazurskim kształcącą na trzech wydziałach: Wydziale Nauk 

Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, w Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie oraz Wydziale Nauk  

o Zdrowiu w Olsztynie. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych prowadzi studia na kierunkach: pedagogika  

(studia I i II stopnia); ekonomia (studia I i II stopnia); administracja (studia I i II stopnia) oraz filologia ( studia  

I stopnia). W Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie – na pedagogice (I i II stopnia), administracji (studia  

I i II stopnia) i ekonomii (studia I stopnia). Wydział Nauk o Zdrowiu kształci na takich kierunkach, jak fizjoterapia 

(studia jednolite magisterskie, studia II stopnia), kosmetologia (studia I i II stopnia) oraz wychowanie fizyczne 

(studia I i II stopnia).  

Uczelnia od 24 lat buduje wyrazistą markę w regionie Warmii i Mazur. Wielokrotnie nagradzana  

była certyfikatami „Uczelnia Liderów” - programie, w którym akredytowane są szkoły wyższe wyróżniające  

się na rynku działaniami skierowanymi na praktyczną edukację studentów, innowacyjnością oferty dydaktycznej 

oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnia współpracuje  

z otoczeniem lokalnym, regionalnym oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, dostosowując 

swoją ofertę edukacyjną do potrzeb regionu.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

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

1. powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy 

uwzględnieniukażdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych wobec kandydatów, 

oferowanych specjalności/specjalizacji  

Misją Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jako największej niepublicznej uczelni zawodowej w regionie jest 

kształcenie kadry w zawodach niezbędnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarach nauk 

medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym. Uczelnia podejmuje też starania, aby rozpocząć kształcenie w zakresie nauk inżynieryjno-

technicznych. 

Celem działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla 

szerokiej społeczności studenckiej. Szczególna waga przywiązywana jest do kształcenia młodzieży z regionu 

Warmii i Mazur, co stwarza dużą szansę dla rozwoju  zawodowej aktywności, zwłaszcza osobom pochodzącym  

z miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem. Celem kształcenia w OSW jest umożliwienie nabycia  

i podwyższania kwalifikacji niezbędnych do skutecznego prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  

a także do obsługi różnych firm, instytucji i urzędów państwowych i samorządowych  

oraz placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych.  

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa dąży do: 

1. Wyposażenia studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne  

dla skutecznego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy w obszarze nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu, niezbędnych przy wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty, kosmetologa, trenera i nauczyciela 

wychowania fizycznego, a także z zakresu nauk humanistyczno-społecznych z uwzględnieniem 

absolwentów m.in. takich kierunków, jak: pedagogika, filologia, ekonomia,  administracja, informatyka. 

2. Przygotowania zawodowego wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do pracy w szeroko pojętej edukacji 

dzieci i młodzieży na różnych poziomach struktur opiekuńczo-oświatowych, instytucji związanych również  

z terapią i resocjalizacją. 

3. Dostosowania działalności dydaktycznej do strategicznych kierunków rozwoju Warmii i Mazur 

oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. 

4. Umacniania pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym północno-wschodniej Polski oraz wzrostu 

zainteresowania ofertą dydaktyczną wśród studentów zagranicznych. 

5. Wzrostu znaczenia kształcenia praktycznego i nacisku na powiązanie edukacji z praktycznym 

przygotowaniem do zawodu, poprzez stały kontakt z interesariuszami zewnętrznymi, którzy pełnią funkcję 

doradczą przy tworzeniu nowych kierunków, jak również mają wpływ na modyfikacje wprowadzane  

w planach realizowanych studiów. 

6. Stworzenia studentom i absolwentom szans na zdobycie zawodu i podjęcie pracy, umożliwienie pogłębienia 

zainteresowań, kształtowanie kompetencji, podniesienie statusu społecznego oraz stworzenie perspektyw 

do dalszej nauki i pracy w kraju i zagranicą; 

7. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty dydaktyczne i badawcze; 

8. Podejmowania współpracy w obszarze badań z lokalnymi władzami samorządowymi, instytucjami  

oraz przedsiębiorstwami, w zakresie maksymalnego zastosowania osiągnięć naukowych w praktycznym 

działaniu;  

9. Zintensyfikowania międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej poprzez zawieranie nowych, 

dwustronnych porozumień z ośrodkami zagranicznymi; 
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10. Otwierania nowych kierunków w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz rozwijania kierunków 

już istniejących, przy jednoczesnym zapewnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry badawczo-dydaktycznej 

do ich prowadzenia. 

11. Stworzenia optymalnych warunków dla doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej  

oraz administracyjnej. 

12. Umożliwienia rozwoju etatowych pracowników badawczo-dydaktycznych poprzez wsparcie ich udziału  

w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, warsztatach itp. 

13. Organizowania konferencji naukowych oraz umożliwienia pracownikom badawczo-dydaktycznym publikacji 

naukowych dotyczących prowadzonych przez nich badań. 

14. Wzmacniania więzi i kontaktów społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych w celu stworzenia 

bezpośredniego związku działań wynikających z potrzeb regionu i kraju. 

15. Utrwalania akademickich obyczajów i wzorców kulturowych oraz poszanowania tradycji własnej  

i Założyciela Uczelni. 

16. Zapewnienia i potwierdzenia jakości kształcenia poprzez akredytacje, certyfikaty, wysokie pozycje  

w rankingach. 

 

 Cele strategiczne OSW związane są z umacnianiem pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym regionu północno-

wschodniej Polski, co w perspektywie oznacza powoływanie studiów pierwszego i drugiego stopnia na nowych 

kierunkach i rozwijanie nowych specjalizacji na już istniejących,  przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej 

kadry badawczo-dydaktycznej do ich realizacji.   

 

Cel strategiczny   1 

Kreowanie marki OSW 

Zadania:  

1. Student i pracownik ambasadorami marki OSW 

 spotkania z kadrą i studentami- celem komunikowania misji, wizji oraz wartości organizacji; 

 szerokie informowanie o bieżącej działalności OSW; 

 angażowanie studentów i pracowników do udziału w zewnętrznych wydarzeniach dotyczących Uczelni,  

a organizowanych przez podmioty zewnętrzne – targi pracy, targi szkół wyższych i in.; 

 aktywizowanie działalności studentów w ramach kół rozwijających kierunkowe zainteresowania  

o charakterze badawczo- organizacyjno-naukowym; 

 promowanie wykładowców i studentów uczestniczących w ważnych wydarzeniach o charakterze 

naukowym, sportowym, społecznym oraz w innych obszarach;  

 zaangażowanie pracowników Uczelni w roli ekspertów medialnych; 

2. Ugruntowanie pozycji OSW na rynku edukacyjnym 

 wzmocnienie rozpoznawalności OSW jako części Grupy Uczelni Vistula na rynku krajowym; 

 wzajemna promocja w ramach Grupy Uczelni Vistula; 

 zwiększenie świadomości marki OSW za granicą; 

 budowanie wizerunku uczelni zaangażowanej w relacje z otoczeniem zewnętrznym; 

 doskonalenie metod i narzędzi promocji Uczelni, zwłaszcza współpracy z lokalnymi mediami; 

 prowadzenie intensywnej działalności promocyjnej Uczelni; 

 

Cel strategiczny   2 

Doskonalenie procesu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości kształcenia praktycznego 

Zadania: 

1.  Kształcenie studenta pod potrzeby pracodawców 

 organizacja procesu kształcenia w oparciu o  dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy 

poprzez analizę raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz GUS, przede wszystkim zaś przez współpracę  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym;  
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 weryfikacja programów studiów na podstawie analizy dotychczasowych programów dokonywane  

przez Komisję ds. Programów i Jakości Kształcenia oraz uaktualnianie treści programowych i literatury 

naukowej; 

 przygotowywanie nowych kierunków studiów i specjalizacji wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi; 

 udział nauczycieli z doświadczeniem praktycznym w procesie kształcenia;  

 zapewnianie wysokiej jakości kształcenia m.in. poprzez  udział interesariuszy wewnętrznych (studenci  

i pracownicy badawczo-dydaktyczni) i zewnętrznych (przedstawiciele pracodawców) w określaniu koncepcji 

kształcenia (profil, cele, efekty, kierunki rozwoju) i zarządzania jakością kształcenia, współpracę kadry  

i studentów  w ramach cyklicznych spotkań z opiekunem roku, dziekanem Wydziału, kierownikiem dziekanatu, 

kierownikiem praktyk; 

 stałe monitorowanie procesu kształcenia – wypełnianie przez studentów ankiet dydaktycznych, ankiet 

oceniających praktyki zawodowe (ocena placówek, samoocena studentów); 

 doskonalenie procedury dyplomowania, dostosowanie problematyki prac dyplomowych                            

i projektów praktycznych do potrzeb i oczekiwań partnerów Uczelni; 

 ocena stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się oraz sposobów ich weryfikacji; 

 organizacja cyklicznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową powstałą w Uczelni; 

 przygotowanie programów i prowadzenie studiów podyplomowych umożliwiających nabycie 

specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy; 

 rozwój usług eksperckich świadczonych przez pracowników OSW na rzecz otocznia społeczno-

gospodarczego; 

 intensyfikacja prowadzonych i planowanych projektów i badań na wydziałach poprzez projekty badawcze 

MEiN, projekty prowadzone przy współpracy z Urzędem Miasta w Olsztynie i Kętrzynie, ubieganie  

się o granty na badania własne; 

 podnoszenie kompetencji kadry poprzez uczestnictwo w wydarzeniach naukowych; 

 aktywne uczestnictwo studentów w projektach o charakterze badawczym m.in. poprzez działalność  

kół naukowych,  prezentację wyników badań podczas konferencji, seminariów czy sympozjów,  

udział studentów jako współautorów publikacji; 

 promowanie wymiany zagranicznej studentów i nauczycieli akademickich w ramach programów 

zapewniających poszerzanie i wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych; 

 współorganizacja konferencji naukowych i biznesowych z lokalnymi podmiotami; 

 podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie  nowoczesnych metod i form kształcenia  

(w tym ICT) i ich kwalifikacji specjalistycznych; 

2. Wysoka jakość praktyk 

 organizacja praktyk studenckich umożliwiających studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i nabywanie 

odpowiednich umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych, niezbędnych w zawodzie; 

 zwiększenie bazy miejsc praktyk u pracodawców oferujących praktyki zgodne z programem studiów; 

 umożliwienie studentom odbywania zagranicznych praktyk zawodowych oraz realizacji części programu 

studiów na studiach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+; 

3. Dbałość o stan bazy dydaktycznej 

 rozbudowa i modyfikacja bazy z uwzględnieniem potrzeb dydaktyki;  

 

Cel strategiczny   3 

Umiędzynarodowienie 

Zadania: 

1. Umiędzynarodowienie programów studiów 

 stworzenie oferty studiów w językach obcych; 

 rozszerzanie oferty opartej na podwójnym dyplomie; 

 wspólne działania edukacyjne z uuczelniami partnerskimi na rzecz studentów; 

 włączanie zajęć anglojęzycznych w polską ofertę studiów; 
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 wyjazdy zagraniczne w ramach studiów; 

2. Rozszerzenie projektów opartych na funduszach zagranicznych na rzecz studentów 

 rozwijanie działalności programu Erasmus + dla uczelni wyższych na rzecz studentów; 

 rozwój wymiany międzynarodowej pracowników i studentów; 

 rozwój różnorodnych form współpracy w obszarze kształcenia; 

 podnoszenie kompetencji kadry poprzez zwiększenie stopnia współpracy z ośrodkami zagranicznymi  

w zakresie nauki i dydaktyki, m.in. w ramach programu ERASMUS +. 

 

Cel strategiczny   4 

Współpraca z otoczeniem społeczno–gospodarczym, budowanie i rozwijanie relacji z interesariuszami 

zewnętrznymi 

Zadania: 

 współpraca  ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi, 

terapeutycznymi, administracją publiczną i samorządową, środowiskiem przedsiębiorców, służbami 

mundurowymi w celu przygotowania właściwej oferty edukacyjnej, m.in. z Urzędami Pracy, Centrum 

Szkolenia Straży Granicznej, MOPS, PCPR, Środowiskowym Domem Samopomocy, Powiatowym Domem 

Dziecka, klubami sportowymi, zakładami karnymi/aresztami śledczymi, lokalnymi firmami                                    

i przedsiębiorstwami w zakresie kształcenia studentów oraz organizacji praktyk studenckich; 

 zapraszanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych praktyków, zwiększenie współpracy na poziomie 

poszczególnych programów studiów; 

 współpraca z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku (zrzeszającą Uniwersytety III wieku  

m.in. z Olsztyna, Kętrzyna, Działdowa) oraz Jarocką Akademią Trzeciego Wieku; 

 współpraca z przedstawicielami samorządów i administracji, przedsiębiorcami i pracodawcami w ramach 

Akademii Samorządowca i Akademii Innowacyjności; 

 rozwój współpracy z Radą Konsultacyjną do spraw Społeczno – Gospodarczych OSW, jak i Radą Uczelni  

w zakresie szeroko rozumianego unowocześniania procesu kształcenia w Uczelni; 

 rozwój usług eksperckich świadczonych przez pracowników OSW na rzecz otocznia społeczno-

gospodarczego; 

 zawieranie z pracodawcami nowych porozumień dotyczących praktyk zawodowych studentów; 

 aktywny udział studentów w wolontariacie, akcjach charytatywnych i działalności animacyjnej w środowisku 

lokalnym; 

 

Cel strategiczny 5 

Rozwój OSW, jako organizacji przyjaznej dla studentów i  pracowników 

Zadania: 

 dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych zadań; 

 podwyższenie poziomu kwalifikacji kadry dydaktycznej i pracowników administracji; 

 udoskonalanie systemu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

 stały rozwój infrastruktury Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 stałe unowocześnianie infrastruktury informatyczno-technicznej wspomagającej proces kształcenia; 

 upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu we wszystkich obiektach Uczelni; 

 powiększanie zbiorów bibliotecznych dla kierunków prowadzonych w Uczelni oraz w zakresie 

indywidualnych zainteresowań studentów i wykładowców; 

 udostępnianie informacji o zbiorach dostępnych w innych bibliotekach oraz o różnego  rodzaju 

zewnętrznych źródłach informacji oraz przystosowanie biblioteki do wymogów studentów 

niepełnosprawnych; 

 usprawnienie procesu informatyzacji administracyjnej obsługi działalności dydaktycznej  

i rachunkowo-finansowej. 
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2. związku kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi dla kierunku 

Koncepcja kształcenia nawiązuje do  prognoz rozwoju rynku pracy, oczekiwań tego rynku wobec 

absolwentów, jak i oczekiwań potencjalnych studentów poszukujących konkretnych umiejętności na profilu 

praktycznym kształcenia. Naprzeciw takim oczekiwaniom wyszła Uczelnia uruchamiając kierunek studiów 

Ekonomia o profilu praktycznym. Cechą charakterystyczną tych programów jest ich zdolność do ciągłej 

modyfikacji i doskonalenia oraz nadążanie za potrzebami rynku pracy. Opracowane sylabusy przedmiotów  

są poddawane systematycznemu doskonaleniu w cyklu 3-4 lat. Główny udział mają w tym procesie zatrudnieni 

praktycy. 

Szczególny nacisk w procesie dydaktycznym jest położony - obok wiedzy - na zdobycie określonych 

umiejętności, w tym zdolności samokształceniowych, pracę zespołową oraz kompetencje społeczne                                

i personalne. Cały szereg elementów programu nauczania ma charakter praktyczny - co jest zgodne                               

z praktycznym profilem studiów. Do prowadzenia szeregu zajęć angażowani są nie tylko nauczyciele 

akademiccy lecz także aktywni praktycy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem 

wyższym. Tak prowadzony proces nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów kierunku ekonomia  

do podjęcia pracy zawodowej bądź prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio po ukończeniu 

studiów. 

 

3. zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy,  

roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji 

kształcenia i jej doskonalenia 

Uczelnia i Wydział, prowadząc działalność naukowo-dydaktyczną, uwzględniają też strategiczne kierunki 

rozwoju Warmii i Mazur oraz aktualne potrzeby rynku pracy. Ważnym elementem jest stworzenie studiującej 

młodzieży szans nie tylko na zdobycie zawodu i znalezienie pracy, ale także umożliwienie pogłębienia 

zainteresowań, kształtowania osobowości i postaw moralnych, podniesienia statusu społecznego  

oraz stworzenie perspektyw do dalszej nauki i pracy w kraju i za granicą. Koncepcja kształcenia na kierunku 

ekonomia uwzględnia najważniejsze cele polityki jakości przyjętej w Uczelni, którymi są: zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia oraz wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, 

oczekiwane na rynku pracy oraz w otoczeniu społecznym. Realizacja tych celów osiągana jest poprzez: stałe 

monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia; poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez tworzenie 

nowych specjalności zgodnych z potrzebami rynku pracy; zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego 

zajęć oraz dbanie o wysoki poziom procesu dydaktycznego (stałe analizowanie i monitorowanie form 

prowadzenia zajęć). Ważną rolę w tym procesie pełni współpraca z interesariuszami wewnętrznymi (studenci, 

pracownicy) oraz zewnętrznymi (otoczenie społeczno-gospodarcze) w procesie opracowania oraz doskonalenia 

koncepcji kształcenia. W procesie tworzenia programu kształcenia istotną rolę odgrywa powołana przy OSW 

Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych (część III- załączniki nr 3 – załącznik nr 1), której zadaniem jest 

m.in. doradztwo w zakresie aktualizacji programów studiów poprzez ich dostosowanie do zmian gospodarczych 

oraz oczekiwań rynku w regionie. Analizie poddawane są także wyniki z raportów publikowanych na portalu 

barometrzawodow.pl w zakresie prognoz na zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach  

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Udział interesariuszy w procesie dostosowywania efektów uczenia się do zmieniających się potrzeb 

zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych jest stały. Uczelnia posiada liczne partnerstwa lokalne będące 

konsekwencją zawartych umów o współpracy. Podpisane porozumienia ułatwiają udział przedstawicieli 

pracodawców w zajęciach, opiniowanie treści programowych oraz znalezienie miejsc praktyk zawodowych. 

Liczba podpisywanych porozumień dotyczących współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

systematycznie wzrasta. Podjęta współpraca z interesariuszami zarówno w Olsztynie, Kętrzynie, jak i regionie 

przebiega na różnych obszarach, a jej wyrazem są m.in. łatwość pozyskiwania praktyków do prowadzenia zajęć 

oraz ich zaangażowanie w działania mające wielowymiarowy efekt współpracy, udział w konstruowaniu  

i modyfikowaniu programów kształcenia, możliwość odbycia praktyk studenckich, wizyty studyjne.  

W tym kontekście kształcenie na kierunku Ekonomia jest wyrazem konsekwentnego dążenia Uczelni  

../PKA%20Ekonomia/AppData/Local/AppData/Agnieszka/Downloads/barometrzawodow.pl
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do zakorzenienia się w społeczności regionu oraz połączenia podejmowanych działań z gospodarczo-

społecznymi potrzebami regionu. Istotną rolę odgrywa w tym względzie także propagowanie proaktywnej 

kultury organizacyjnej, umożliwiającej reagowanie na zmiany w otoczeniu społecznym. 

Przy opracowywaniu programu studiów uwzględniono także wyniki badań losów absolwentów prowadzone 

zarówno przez Uczelnię, jak i wyniki badań ogólnopolskich, w szczególności publikowane na portalu 

http://ela.nauka.gov.pl/ (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół 

Wyższych). Pod uwagę brane są także wyniki zewnętrznych raportów i rankingów. Wyniki monitoringu  

są podstawą oceny przydatności na ryku pracy osiągniętych efektów kształcenia i ewentualnej  

ich korekty/zmiany. Zgodność efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy monitorowana jest przy pomocy 

ankiety on-line wysłanej do absolwentów, którzy wyrazili pisemną zgodę na jej wypełnienie. Dotychczasowy 

monitoring losów zawodowych absolwentów, jak również opinie interesariuszy zewnętrznych wskazują  

na potrzebę profilowania absolwentów, co uwzględniono wprowadzając do programu studiów możliwość 

wyboru jednej z trzech proponowanych specjalności. 

 

4. sylwetki absolwenta, przewidywanych miejsc zatrudnienia absolwentów,  

Studia I stopnia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz 

ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku posiada 

wszechstronną wiedzę ekonomiczną w zakresie ekonomii, zarządzania i finansów. Jest przygotowany  

do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, 

ludzkimi i materialnymi. Zna metodologię przeprowadzania analiz ekonomicznych i tworzenia informacji 

umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Jest przygotowany do pracy we wszystkich 

organizacjach gospodarczych, tj. przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych krajowych i unijnych  

oraz nabył umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia przygotowują 

do pracy zawodowej przyszłych planistów, menedżerów menagerów i analityków w procesie funkcjonowania  

w gospodarce rynkowej. Absolwent porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej 

znając język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  

i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, rozstrzygać dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów 

społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Absolwent jest przygotowany  

do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia. 

 

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE – STUDIA I STOPNIA 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Rachunkowości i finansów oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia umożliwia zdobyć wiedzę i umiejętności 

pozwalające na właściwą ocenę stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunkowości i finansów. 

Absolwent zna podstawy prawne, zakres i zasady rachunkowości jednostek prowadzących działalność 

gospodarczą, dokumentację procesów gospodarczych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, 

rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej. Potrafi przygotować 

sprawozdanie finansowe. Jest przygotowany do prowadzenia ewidencji dokumentów księgowych  

w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym. Rozumie tajniki gry giełdowej – jak działa rynek papierów 

wartościowych. Potrafi ocenić, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Zdobyta w trakcie 

studiów wiedza pozwala mu na samodzielne podejmowanie decyzji o kierunkach i sposobach alokacji zasobów 

finansowych oraz kontrolę efektów tych decyzji. Absolwent może aplikować na stanowiska specjalistyczne  

i eksperckie, wykorzystując nabyte w toku studiów umiejętności, m. in. ewidencji dokumentów księgowych, 

sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa  

i jego potrzeb finansowych czy obsługi finansowej i podatkowej osób fizycznych i instytucji. 

 

http://ela.nauka.gov.pl/
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PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY 

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma 

 

PRZYKŁADOWE STANOWISKA 

 specjalista ds. finansowych, 

 analityk finansowy, 

 księgowy, 

 specjalista ds. kadr i płac, 

 referent podatkowy, 

 kontroler, 

 doradca bankowy. 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – STUDIA I STOPNIA 

SYLWETKA ABSOLWENTA  

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia umożliwia zdobywanie niezbędnej wiedzy  

i umiejętności z zakresu praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, kompetencji interpersonalnych, 

przywództwa i skutecznego motywowania. Absolwent zna prawo pracy i potrafi wykorzystywać techniki IT  

do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY 

 agencje pracy, 

 działy kadr, 

 działy human resource w urzędach i przedsiębiorstwach. 

 

PRZYKŁADOWE STANOWISKA 

 specjalista ds. rekrutacji, 

 specjalista ds. kadr, 

 specjalista ds. szkoleń. 

 

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE – STUDIA I STOPNIA 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Psychologii w biznesie  oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia umożliwia zdobyć wiedzę i umiejętności 

pozwalające zrozumieć zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji oraz przeciwdziałać zjawiskom  

i zachowaniom negatywnym. Absolwent rozwija kompetencje osobiste, potrafi skutecznie zarządzać sobą  

i pracą w zespole. Potrafi wspierać współpracowników w rozwiązywaniu zadań stawianych przed zespołem, 

wspierać inwencję i procesy innowacyjne. Potrafi poprzez zdobytą wiedzę i doskonalone umiejętności tworzyć 

środowisko pracy wykazujące  się sumiennością, samodzielnością, zaangażowaniem pracowników. Absolwent 

jest przygotowany do analitycznego podejmowania decyzji w trudnych warunkach konfliktu, negocjacji,   

w  stresie,  w warunkach ryzyka i niepewności. Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, oddziaływać  

na zachowania konsumenckie, utrzymywać  pozytywne relacje z klientem, nawiązywać kontakty 

interpersonalne, kształtować wizerunek firmy. Świadomie kreuje własne kompetencje lidera biznesu. 

 

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY 

podmioty gospodarcze, instytucje administracji publicznej, działy personalne, marketingu, agencje reklamowe  

i public relations, firmy szkoleniowe, konsultingowe. 

 

PRZYKŁADOWE STANOWISKA 
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 specjalista ds. HR, 

 specjalista ds. komunikacji, 

 specjalista ds. szkoleń. 

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy  

i umiejętności z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. 

Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk  

i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach 

gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. 

  

5. kluczowych kierunkowych efektów uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, poziomem oraz 

profilem studiów, a takżez aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie 

dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, jak również stanem praktykiw 

obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku  

Program studiów zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 września 2018 w sprawie studiów. Powstał na bazie wytycznych ze standardów kształcenia dla kierunku 

Ekonomia, które określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku 

w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, z uwzględnieniem 

opinii interesariuszy. Program studiów uwzględnia następujące moduły kształcenia: treści podstawowe, treści 

kierunkowe, treści specjalnościowe oraz zajęcia ogólnouczelniane humanistyczno-społeczne. Zapewnia 

możliwość wyboru zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby wszystkich 

punktów ECTS. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie studiów 

efektów uczenia się. Zgodnie z Regulaminem studiów OSW dyplom ukończenia studiów uzyskuje  

się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów z planu studiów, otrzymaniu pozytywnej oceny z pracy dyplomowej  

i zdaniu egzaminu dyplomowego.  

Program studiów sprofilowany został w sposób pragmatyczny, z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, obowiązującego prawa  

i postępu w dziedzinach nauki właściwych dla obszaru kształcenia. Uwzględniono wzorce oraz doświadczenia 

krajowe i międzynarodowe – część III, załącznik nr 2, programy. 

Modernizacja programu studiów, w szczególności przedmiotów specjalnościowych, zgodnie  

z oczekiwaniami rynku (interesariuszy), ze szczególnym uwzględnieniem nauczania praktycznego, języków 

obcych i stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych, potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, 

prawa, standardów europejskich i postępu w dziedzinie nauki oraz dążenia do wysokiej jakości kształcenia 

poprzez doskonalenie procesu dydaktycznego odpowiada celom i zadaniom określonym w strategii rozwoju 

Uczelni. Wysoki poziom kształcenia poparty jest zarówno dorobkiem naukowym kadry, jak i jej dorobkiem 

praktycznym zdobytym poza uczelnią. 

Program studiów uwzględnia aktualny stan wiedzy, zwłaszcza w kluczowych dyscyplinach naukowych - 

ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu. Osiągnięcia naukowe oraz nowe wyzwania stojące przed tymi 

dyscyplinami są podstawą zmian treści programowych m.in. w odniesieniu do takich zagadnień jak ekonomia 

rynku pracy, polityka gospodarcza, polityka społeczna, gospodarka regionalna, procesy zarządzania finansami 

przedsiębiorstw, rozwój sektora MŚP, zastosowania gospodarcze ICT, w tym usług sieci Internet. Uczelnia dąży 

do wyposażenia studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające wymaganiom 

stawianym absolwentom kierunku ekonomia na rynku pracy, szczególnie lokalnym i regionalnym. Znaczący 

udział zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów-praktyków zapewnia wysoki poziom kwalifikacji 

niezbędnych w pracy zawodowej. 

Kierunkowe efekty uczenia się są spójne z efektami uczenia się dla obszaru nauk społecznych  

(profil praktyczny), do którego kierunek został przyporządkowany. Na studiach I stopnia sformułowano  

12 kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 10 w zakresie umiejętności i 6 w zakresie kompetencji 
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społecznych. Na studiach II stopnia odpowiednio: 6 w zakresie wiedzy, 8 w zakresie umiejętności, 4 w zakresie 

kompetencji społecznych. Efekty te uwzględniają zdobywanie pogłębionej wiedzy i umiejętności na studiach 

I stopnia z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi czy psychologii w biznesie,  

a na studiach II stopnia z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarzadzania zasobami ludzkimi. Umożliwiają 

również prowadzenie działalności badawczej, zapewniają atrakcyjność studentów na regionalnym rynku pracy 

oraz uświadamiają konieczność ustawicznego kształcenia się. 

Treści programowe są analizowane przez Komisję ds. Programów i Jakości Kształcenia ze względu  

na ich zgodność z zakładanymi efektami uczenia się i adekwatność w stosunku do aktualnego stanu wiedzy.  

Na podstawie wyników analizy osoby odpowiedzialne za przedmiot weryfikują sylabusy w odniesieniu do treści 

programowych przedmiotu, zalecanej literatury oraz metod kształcenia i sposobu weryfikacji efektów uczenia 

się. W procesie oceny doboru treści programowych i ich zgodności z zakładanymi efektami uczenia  

się  oraz aktualności przekazywanej wiedzy uwzględniane są również opinie studentów pozyskiwane podczas 

badań ankietowych, przeprowadzanych po zakończonej realizacji przedmiotu. 

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 

1. doboru kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy 

w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, normami i zasadami, 

a także aktualnym stanem praktykiw obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, zewskazaniem 

przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia 

Realizowane na kierunku Ekonomia treści kształcenia oraz program studiów zostały skonstruowanie tak,  

aby zapewnić studentom uzyskanie zakładanych efektów uczenia się. Treści kształcenia są ściśle powiązane  

z osiągnięciami nauki i praktyki z zakresu ekonomii i finansów oraz innych dyscyplin nauk społecznych,  

a także z osiągnięciami wybranych dyscyplin nauk ścisłych. Odpowiadają również potrzebom zgłaszanym  

przez nowoczesną gospodarkę, rynki, podmioty oraz instytucje w jej ramach funkcjonujące. 

Realizacja przedmiotów na I stopniu studiów dostarcza studentom podstawy teoretyczne i praktyczne  

z zakresu dyscyplin ekonomicznych, społecznych, matematycznych, prawnych zapewniając tym samym 

pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności oraz kompetencji umożliwiających praktyczne ich zastosowanie w  

obszarach, do których przyporządkowano kierunek. 

Harmonogram realizacji programu studiów obejmuje grupy treści: ogólnych, podstawowych, kierunkowych  

i specjalistycznych (do wyboru). Kluczowe treści powiązane z kształceniem praktycznym są realizowane przede 

wszystkim w grupie treści kierunkowych i specjalistycznych. 

Do treści kierunkowych należą: polityka społeczna, polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, gospodarka 

regionalna, finanse publiczne, rynki kapitałowe i pieniężne, ekonomia integracji europejskiej, podstawy 

finansów przedsiębiorstw, podstawy bankowości, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, podstawy 

logistyki i transportu, informatyka ekonomiczna, podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy 

informatyczne w MSP. 

W ramach treści specjalnościowych do wyboru jest rachunkowość i finanse, w której realizowane  

są: rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, grafika menedżerska i prezentacyjna, analiza 

finansowa, controlling, rachunkowość podatkowa, międzynarodowe standardy rachunkowości, projekt - biznes 

plan. 

Drugi moduł do wyboru to zarządzanie zasobami ludzkimi i tu realizowane są następujące przedmioty: 

psychologia organizacji, praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, podstawy prawa pracy, rekrutacja i selekcja 

pracowników, przywództwo i motywowanie pracowników, strategia rozwoju kapitału ludzkiego  

oraz outsourcing usług profesjonalnych, technologie informacyjno-komunikacyjne w ZZL, komunikacja 

interpersonalna. 
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W ramach modułu psychologia w biznesie realizowane są przedmioty specjalistyczne: psychologia organizacji, 

komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktami, systemy motywacyjne, coaching, negocjacje i sztuka 

perswazji, zarządzanie zmianą, psychologia konsumenta i sprzedaży, praca zespołowa. 

Przypisane treściom kierunkowym i specjalistycznym efekty uczenia się: K1P_W01; K1P_W02; K1P_W03; 

K1P_W04; K1P_W05; K1P_W06; K1P_W07; K1P_W08; K1P_W09; K1P_W10; K1P_W11; K1P_W12; K1P_U01; 

K1P_U02; K1P_U03; K1P_U04; K1P_U05; K1P_U06; K1P_U07; K1P_U08; K1P_U09; K1P_U10; K1P_K01; 

K1P_K02; K1P_K03; K1P_K04; K1P_K05; K1P_K06 odwzorowują poziom zaawansowanej wiedzy uzyskanej  

w trakcie kształcenia, umiejętności pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz nabytych 

kompetencji do realizacji szerokiego spektrum działań i ról. Przykładowo w ramach przedmiotów kierunkowych 

studenci poznają zasoby informacyjne statystyki publicznej, gospodarcze bazy danych 

(na portalu: https://stat.gov.pl) zawierające dane ze wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, 

użyteczne w prowadzonych badaniach, analizach oraz w praktyce gospodarczej.  

Nauka języka obcego (angielskiego) jest realizowana ramach 120-godzinnych lektoratów. Znajomość języka 

jest realizowana i utrwalana również w trakcie realizacji innych przedmiotów poprzez korzystanie z literatury  

i materiałów w języku angielskim. Na przykład w ramach przedmiotu gospodarka regionalna studenci korzystają 

z baz danych zamieszczonych na stronach portalu https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database. 

 

Tab. Przykładowe powiązania treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia na kierunku Ekonomia  

I stopnia 

Przedmiot 
Efekty 

kształcenia 
Opis efektu Treści kształcenia 

Gospodarka 

regionalna 

 Student zna i rozumie: 

 

 

Region, podstawowe pojęcia 

Rozwój regionalny, czynniki rozwoju 

regionalnego 

Teorie rozwoju regionalnego 

Polityka regionalna 

Strategie rozwoju regionalnego 

Pomiar rozwoju regionalnego 

Klasyfikacja NUTS i jej zastosowanie 

Struktura gospodarki a rozwój 

regionalny 

Wybrane aspekty rozwoju gospodarki 

regionalnej 

Źródła danych wykorzystywanych do 

pomiaru rozwoju regionalnego – bazy i 

K1P_W02 

teorie,  koncepcje, zjawiska i 

procesy i zależności zachodzące 

na poziomie regionalnym oraz 

mechanizmy funkcjonowania 

gospodarki regionalnej 

K1P_W03 
istotę regionu i czynniki rozwoju 

regionalnego, uwarunkowania 

zróżnicowania rozwoju 

regionalnego, metody pomiaru 

rozwoju regionalnego 

K1P_W12 

 Student potrafi: 

K1P_U01 

identyfikować i analizować 

pojęcia z zakresu gospodarki 

regionalnej oraz 

uwarunkowania jej rozwoju; 

korzystać z danych 

ekonomicznych 

wykorzystywanych w analizach 

regionalnych oraz 

interpretować wyniki badań  

w tym zakresie 

K1P_U10 

pozyskiwać samodzielnie 

wiedzę oraz prezentować 

własne pomysły i koncepcje  

w zakresie analiz regionalnych 

 Student jest gotów do: 
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K1P_K04 

pracy w zespole i pełnienia  

w nim różne ról zachowując 

zasady etyki w zakresie 

współpracy 

banki danych 

Analiza regionu z wykorzystaniem 

mierników i wskaźników ekonomicznych 

 K1P_K05 

przygotowywania  

i wyznaczania zadań, 

pozwalających na realizację 

założonych celów 

 

2. doboru metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod 

z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w szczególności 

umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym posługiwania się zaawansowanymi 

technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również nabycie kompetencji językowych w zakresie 

znajomości języka obcego,  

Efekty uczenia się są osiągane dzięki adekwatnym do ich istoty formom zajęć, takich jak: wykłady, ćwiczenia, 

warsztaty, seminaria, laboratoria komputerowe. Stosowane formy zajęć dydaktycznych i proporcje liczby 

godzin zależne są od zakresu specjalnościowego. (część III - Załacznik  nr 2, program). Plan studiów przewiduje 

mniej godzin wykładów, niż innych form zajęć, co pozwala kłaść nacisk na kształcenie umiejętności.  

Zajęcia – poza wykładami, odbywają się w grupach do 25 osób, seminarium do 15 osób.  

Stosowane metody kształcenia mają charakter aktywizujący oraz uwzględniają samodzielne uczenie się 

studentów np. analizy ekonomiczne, projekty, case study, dyskusje, rozwiązywanie problemów w grupach. 

Zachęceniem do samodzielnej pracy jest także wykorzystanie: platformy e-learning i możliwości jej  zasobów 

(testy, forum, quizy, itp.), programów komputerowych (MS Office, Usługi Office 365 A1, wersje demo 

programów komputerowych popularnych na lokalnym rynku pracy), otwartych zasobów wiedzy  

(np. "Bankowość * Finanse * Samorząd: Wiedza on-line", „Bankowcy dla Edukacji”, GUS, bazy wiedzy www).  

Studenci zrzeszeni w kole naukowym ekonomistów mają możliwość realizacji własnych projektów 

badawczych i prezentacji ich wyników podczas krajowych i międzynarodowych Formach i Konferencjach  

Kół Naukowych. 

Czas trwania kształcenia (3-letni na I stopniu i 2-letni na II stopniu) umożliwia realizację treści programowych 

oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dostosowany jest on do efektów uczenia  

się określonych dla kierunku przy uwzględnieniu nakładu pracy własnej studentów. W sylabusach przedmiotów 

zawarty jest nakład pracy studentów, niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami 

Europejskiego Systemu Transferu i akumulacji Punktów (ECTS). Wyliczony nakład pracy studenta uwzględnia 

liczbę godzin kontaktowych, godzin potrzebnych na wykonanie prac cząstkowych, przygotowanie  

się do zaliczeń i egzaminów oraz do samodzielnego uzupełniania wiedzy. Nakład pracy studenta szacowany jest 

przy założeniu, że 1 pkt ECTS wymaga co najmniej 25 godzin nakładu pracy studenta. 

W okresie pandemii część zajęć była realizowana zdalnie. Zajęcia prowadzone na odległość z wykorzystaniem 

platformy e-learning Moodle były zaplanowane tak, aby była możliwość przeprowadzenia zaliczeń w formie 

tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Kształcenie online z zastosowaniem programu do komunikacji i współpracy 

online (MS Teams), prowadzone przede wszystkim w okresie obostrzeń związanych z pandemią, nie tylko daje 

możliwość wzmocnienia kompetencji cyfrowych, ale także przygotowuje w sposób praktyczny do wykonywania 

pracy w formie zdalnej, co odpowiada  współczesnym trendom na rynku pracy. 

Program studiów sprzyja również umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez realizację lektoratów 

(studia I stopnia, studia II stopnia), realizację przedmiotów w języku angielskim, organizację międzynarodowych 

konferencji oraz możliwość uczestnictwa w programach ERASMUS+ i innych. 

 

 

3. zakresu korzystania z metod i technik kształcenia na odległość  



                           

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 22 

 

Możliwość przygotowania i prowadzenia zajęć w formie zdalnego nauczania określały w roku akademickim 

2019/2020 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej Zarządzenia Rektora nr 22/2019 z dnia 13.08.2019r. (część III, 

załącznik, nr 3, załączniki dodatkowe, załącznik nr 1) w sprawie wprowadzenia procedury realizowania zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz § 12 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861). W marcu 2020 

roku, sytuacja epidemiczna w Polsce związana z COVID-19 wymusiła ograniczenie działalności Uczelni w formie 

tradycyjnego kontaktu. Wówczas,  zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej  

z dnia 11 marca 2020 roku, wprowadzone zostało czasowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym. Wszystkim 

studentom i wykładowcom została udostępniona platforma szkoleniowa Moodle. Platforma uwzględniała 

zdobywanie wiedzy oraz umożliwiała osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, jak również samodzielne 

uczenie się studentów. Zachęceniem do samodzielnej pracy było  także wykorzystanie platformy e-learningowej 

i możliwości jej zasobów (np. testy, forum, quizy). W związku z przedłużającym się stanem epidemicznym forma 

nauczania zdalnego została rozszerzona o platformę Microsoft Teams – Zarządzenie nr 45/2020 Rektora 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 22 kwietnia 2020 roku. Platforma MS Teams pozwoliła realizować zajęcia  

w czasie rzeczywistym, zgodnie z harmonogramem zajęć. Weryfikacji efektów uczenia się zajęć prowadzonych 

przez wskazane platformy dokonywali prowadzący zajęcia z przedmiotów na podstawie wyników zaliczeń  

i egzaminów w formie podanej w sylabusie. Sytuacja potwierdziła, że przy prowadzeniu kształcenia  

na odległość w formie e-learningu, jak i nauczania zdalnego, jest możliwość stosowania takich samych 

sposobów weryfikacji jak w formie klasycznej.  

4. dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, 

w tym potrzeb studentów z  niepełnosprawnością, jak również możliwości realizowania indywidualnych 

ścieżek kształcenia 

Grupie studentów z niepełnosprawnością zapewnia się możliwość indywidualnego dostosowania form 

zaliczeń, egzaminów, konsultacji, do ich możliwości zdrowotnych. Studenci są objęci stałą opieką Pełnomocnika 

ds. osób niepełnosprawnych, który jest w ciągłym kontakcie z dziekanem Wydziału, co umożliwia sprawne 

reagowanie na pojawiające się problemy. Wsparcie procesu uczenia się w OSW to głównie działania 

ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów 

ze względu na ich stan zdrowia, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. 

Wsparcie to, bezpośrednio w procesie dydaktycznym, angażuje trzy podmioty: 1) studenta, który w oparciu  

o własne doświadczenia, świadomość możliwości i ograniczeń wynikających ze swojego stanu zdrowia 

podejmuje decyzje i wnioskuje o formy pomocy proponowane przez uczelnię 2) Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych (BON OSW działające od 2013 roku) – jednostkę doradczą w zakresie dostosowania 

procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studenta uwarunkowanych jego stanem zdrowia,  

3) nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje merytoryczne z danej dziedziny wiedzy,  

które w połączeniu ze znajomością standardów kształcenia umożliwiają wspólne opracowanie racjonalnych 

adaptacji studiów i ich praktyczną realizację. W roku 2020-23 planowane są prace mające na celu wsparcie 

procesu rekrutacji i kształcenia studentów z niepełnosprawnościami. Prace te są prowadzone w ramach 

projektu Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa POWR.03.05.00-00-A103/19 i będą dotyczyć: ułatwienia  

w procesie rekrutacji: film promujący uczelnię jako przyjazną osobom z niepełnosprawnościami, utworzenia 

platformy językowej i utworzenia materiałów e-learningowych, zwiększenie zasobów bibliotecznych, 

modernizacji strony internetowej uczelni wg wymogów WCAG 2.1.  

Działania realizowane przez BON dotyczą również wsparcia edukacyjnego nauczycieli akademickich  

w zakresie zwiększania świadomości możliwości i ograniczeń, które posiadają studenci z różnymi 

niepełnosprawnościami. Nauczyciele akademiccy otrzymują materiały ułatwiające dostosowanie form 

nauczania wśród studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością wzrokową, 

ruchową, słuchową, zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera, chorobami przewlekłymi, problemami 

emocjonalnymi). Studenci OSW mają również możliwość korzystania z indywidualnej organizacji studiów (IOS), 
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której zasady i tryb określone są w Regulaminie Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej - Załącznik nr 1 do Uchwały 

Senatu 51/2021 z dnia 18.06.2021 r. (część III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe, załącznik nr 3); Rozdział VIII, 

§ 31 pkt.7 oraz procedurze obowiązującej na Uczelni. Aktualnie z IOS korzysta kilkoro studentów kierunku 

ekonomia. Studenci realizujący program studiów w ramach IOS mają prawo do uczestniczenia w zajęciach  

w dogodnych dla niego terminach (np. z inną grupą) oraz zaliczania treści wykładów i ćwiczeń w indywidualnej 

formie określonej przez wykładowcę. 

 

5. harmonogramu realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów 

(w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej  

oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych  

oraz niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz zajęć  

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

zajęć lub grup zajęć do wyboru  

Prezentowane informacje odnoszą się do studiów w formie niestacjonarnej. Uczelnia nie prowadzi  

na kierunku ekonomia studiów w formie stacjonarnej.  

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, obejmują łącznie 1804 godziny zajęć dydaktycznych  

i dają możliwość uzyskania 180 ECTS. Szczegółowy program studiów przedstawiono w części III w załączniku  

nr 2 - programy. Konstrukcja programu uwzględnia następujące grupy zajęć: treści podstawowe obowiązkowe  

o charakterze ogólnouczelnianym (9 przedmiotów, 315 godzin, 42 ECTS), przedmioty kierunkowe (14 

przedmioty, 345 godzin, 47 ECTS), przedmioty specjalnościowe (9 przedmiotów, 210 godzin, 40 ECTS), 

przedmioty humanistyczne/społeczne (3 przedmioty, 40 godzin, 6 ECTS), języki obce (120 godzin, 12 ECTS), 

seminarium dyplomowe (45 godzin, 15 ECTS). Liczba godzin zajęć w poszczególnych semestrach wynosi: I –224 , 

II – 240, III – 175, IV – 150, V – 185, VI –120, a liczba ECTS 30 w każdym semestrze. Liczba punktów ECTS 

uzyskiwana w ramach zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego wynosi 

12 ECTS; w ramach zajęć lub grup zajęć do wyboru wynosi 82 ECTS; w ramach zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz 

studentów wynosi 152 ECTS.  

Uczelnia oferuje możliwość nauki języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. W ramach studiów  

I stopnia oraz II stopnia studenci uczą się jednego języka obcego (wybrany język na studiach II stopnia nie musi 

być kontynuacją języka wybranego na studiach I stopnia). Do grup językowych o różnym stopniu 

zaawansowania studenci są kwalifikowani na podstawie testu znajomości języka obcego. Kandydaci na studia  

I stopnia w kwestionariuszu rekrutacyjnym wybierają język oraz jego poziom. Przed rozpoczęciem nauki 

studenci wypełniają testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy lektorskiej  

o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania (według poziomów językowych Rady Europy). Wypełnienie 

testów jest obowiązkowe dla wszystkich, gdyż każdy kandydat dzięki testom określa swój poziom. Nie dotyczy 

to studentów, którzy deklarują, że nie posiadają żadnej znajomości wybranego języka. 

Słuchacze studiów pierwszego stopnia posiadając świadectwa o opanowaniu wybranego języka na poziomie  

B2 (lub wyższego stopnia), są zwolnieni z lektoratów. Warunkiem są : 

 świadectwo uznanych kursów językowych, 

 ukończenie studiów na innych uczelniach gdzie uczyli się danego języka, 

 studium filologiczne. 

Studenci nie posiadający formalnych kwalifikacji lub świadectw, mają możliwość pisania testu na odpowiednim 

poziomie. 

Kandydaci na studia II stopnia w kwestionariuszu rekrutacyjnym wybierają wyłącznie język, ponieważ poziom 

języka określa Rada Europy B2). 

1. Moduły  
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 Studium Języków Obcych prowadzi 120-godzinne lektoraty w ciągu trzech lat dla studentów studiów  

I stopnia oraz 20-godzinne w ciągu dwóch semestrów dla studentów studiów II stopnia. 

 Moduły językowe są wspólne dla wszystkich specjalności danego rocznika, w niektórych przypadkach 

nawet dla kilku kierunków (dotyczy to wyłącznie studiów I stopnia, gdzie nie ma języka 

specjalistycznego na poziomie B2). 

 

6. doboru form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także liczebności  

grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu 

zajęć (w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej  

oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych  

oraz niestacjonarnych) 

Wykazy liczby godzin przypisanych podstawowym formom kształcenia  zawarte są w planach studiów 

 (część III załącznik nr 2 – programy). Formy zajęć są ukierunkowane na profil praktyczny i obejmują ćwiczenia, 

warsztaty, laboratoria komputerowe oraz praktyki zawodowe. Liczebność grup jest dostosowana do formy 

zajęć - grupy seminaryjne – do 15 osób; grupy ćwiczeniowe – do 25 osób.  

 

7. programu i organizacji praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji oraz doboru 

instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk  

Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia studentów na kierunku ekonomia. Mają charakter 

obowiązkowy. Umożliwiają studentowi zweryfikowanie,  poszerzenie i rozwijanie  wiedzy, którą zdobył  

na zajęciach dydaktycznych (wykorzystanie praktyczne), a także w zdobyciu umiejętności przydatnych  

w późniejszej karierze zawodowej.  

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych  

w trakcie studiów i zastosowanie ich w praktyce gospodarczej, poprzez umożliwienie studentom kontaktu  

z bezpośrednim środowiskiem pracy, w tym również kształtowanie właściwego stosunku do pracowników  

i obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach 

studiowanego kierunku i specjalności.   

Praktyka zawodowa może być zrealizowana w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach, 

organizacjach itp. - państwowych, samorządowych,  prywatnych  i  pozarządowych. Praktyka zawodowa może 

być odbywana w miejscu pracy studenta, pod warunkiem, że zakres wykonywanych czynności jest zgodny  

z efektami kształcenia i pracodawca wyrazi na to zgodę. 

 Z ramienia uczelni opiekun merytoryczny praktyki prowadzi konsultacje związane z wyborem miejsca praktyki, 

określeniem celów szczegółowych praktyki jak i jej zaliczeniem. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych 

studentowi zadań na terenie zakładu należy do opiekuna zakładowego praktyk. W oparciu o niniejsze założenia 

programowe i organizacyjne opiekun wspólnie ze studentem ustalają szczegółowy program praktyki, 

uwzględniając specyfikę danego zakładu oraz ewentualne sugestie praktykanta wynikające z jego 

indywidualnych zainteresowań. 

Studia I stopnia: 

Praktyka l (240h, 9ECTS) - realizacja w ciągu I roku studiów (zal. - semestr 2) Praktyka 2 (240h, 

9ECTS) - realizacja w ciągu II roku studiów (zal. - semestr 4) Praktyka 3 ( 240h, 10ECTS) - realizacja 

w ciągu III roku studiów (zal. - semestr 6) 

Studia II stopnia: 

Praktyka l (180h, 6ECTS) - realizacja w ciągu I roku studiów (zal. - semestr 2) Praktyka 2 (180h, 6ECTS) - 

realizacja w ciągu II roku studiów (zal. - semestr 4) 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

1. wymagań stawianych kandydatom, warunków rekrutacji na studia oraz kryteriów kwalifikacji 

kandydatów na każdy z poziomów studiów 

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia odbywa się według zasad obowiązujących  

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Ogólne warunki i tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok 

studiów I i II stopnia dla wszystkich kierunków studiów  zostają zatwierdzane Uchwałą Senatu. Postępowanie 

kwalifikacyjne przeprowadza dziekan/kierownik jednostki. Oferta kierowana jest do osób spełniających warunki 

określone w zasadach rekrutacji. Uczelnia nie wprowadza ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia.  

Przyjęte procedury rekrutacji zakładają zasadę równych szans podjęcia studiów także przez cudzoziemców. 

Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczącego cudzoziemców w OSW określa Uchwała Senatu nr 8C/2019  

z dnia 30.10.2019 r. (część III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe, załącznik nr 5). 

W 2019 roku otrzymaliśmy zgodę z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zatwierdzeniu Uczelni 
na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. 
Ogólne zasady i warunki przyjęć oraz zasady, warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów I stopnia  

dla wszystkich kierunków studiów na rok akademicki 2021/22 zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu  39/2021  

z dnia 26.03.2021 r. (część III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe, załącznik nr 4).  

 

2. zasad, warunkówi trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej  

Każdy student może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o przeniesienie do innej Uczelni lub z innej 

Uczelni, w tym również zagranicznej. Pozytywna decyzja wydawana jest po warunkiem zbieżności efektów 

uczenia się. Mogą wystąpić jednak różnice programowe, które student zobowiązany jest zrealizować. Dziekan 

wyznacza różnice programowe oraz osoby prowadzące te zajęcia, do których kierowany jest student. Zazwyczaj 

znaczna część osiągniętych przez studenta efektów zostaje przeniesiona do OSW. Przenoszenie osiągnięć 

studenta odbywa się przy uwzględnieniu zasady przypisywania i uznawania punktów ECTS określonej 

odrębnymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem metody wyceny efektów uczenia się wyrażonej w 

punktach ECTS. Warunkiem przeniesienia osiągnięć studenta uzyskanych poza uczelnią macierzystą, w tym 

uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych przedmiotom zawartym w programie studiów  

i planie studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.  

 

3. zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów 

Stosując się do zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 5 września 2014 r., poz. 1198), od roku akademickiego 2015/2016 

funkcjonuje procedura potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza systemem studiów. Procedura 

aktualnie obowiązująca spełnia wymogi Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Do procedury uznawania efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym mogą przystąpić wszyscy 

kandydaci aplikujący o uznawalność efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym, po spełnieniu 

wymogów formalnych. 

 Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym, 

jeśli:  

- Przedstawił certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, 

w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony do nakładu pracy niezbędnego  

do uzyskania zakładanych efektów uczenia się z zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca, a ponadto 

istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie 

których ubiega się wnioskodawca;  
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- Wnioskuje o zaliczenie zajęć z zakresu nauki języka obcego i przedstawił certyfikat językowy;  

- Wnioskuje o zaliczenie zajęć z zakresu nauki języka obcego i nie przedstawił certyfikatu językowego,  

ale posiada dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych 

prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie 

język obcy – uznaje się język wykładowy, wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu 

dojrzałości – uznaje się język wykładowy.  

 

3) Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie efektów uczenia się zdobytych w systemie nieformalnym, jeżeli:  

- Przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczeń życiowych  

i zawodowych, zbieżnych z efektami uczenia się wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega  

się wnioskodawca;  

 

- Przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych doświadczeń 

podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są zbieżne z efektami uczenia  

się wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;  

- Uczestniczył w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych i uzyskał zgodę osoby kierującej  

tymi pracami oraz jeśli udział w tych pracach zapewnia uzyskanie efektów uczenia się zbieżnych z efektami 

uczenia się wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;  

- Wnioskuje o zaliczenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i przedstawił opinię klubu sportowego,  

w którym jest zrzeszony lub posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe.  

- Przedstawił inne udokumentowane efekty uczenia się zbieżne z efektami uczenia się wskazanymi w opisie 

zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca  

4) Uznawalność efektów uczenia się dotyczy nie więcej niż 50% puli punktów ECTS przypisanych do danego 

programu studiów określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Liczba studentów na danym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników 

uzyskanych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby 

studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. W przypadku przekroczenia limitu określonego 

ustawowo, o przyjęciu decyduje ranking ocen uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się. 

Postępowanie odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w Wewnętrznym Wydziałowym Systemie 

Zapewniania Jakości Kształcenia (Część III Raportu Załącznik 2 – Załączniki dodatkowe – Zał. 6).  Osoby przyjęte 

na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się włączone są do regularnego trybu studiów. Nie tworzy 

się dla tych studentów „skróconych” programów studiów ani odrębnych grup. Osoby te uczestniczą w mniejszej 

liczbie zajęć. Oznacza to, że zwolnione z grupy zajęć kształcenia, w odniesieniu do których efekty zostały 

potwierdzone. Aby uzyskać tytuł zawodowy osoby te muszą osiągnąć wszystkie efekty uczenia się określonego 

kierunku, poziomu i profilu.  

 

4. zasad, warunków i trybu dyplomowania na każdym z poziomów studiów  

Na studiach I stopnia proces dyplomowania obejmuje seminarium licencjackie, wykonanie pracy 

dyplomowej licencjackiej i egzamin dyplomowy. Uczelnia zapobiega plagiatom poprzez uświadamianie 

studentów, przyjęcie oświadczeń oraz sprawdzając prace programem antyplagiatowym (JSA). Na egzaminie 

dyplomowym odpowiada się na 3 pytania (1 z pracy dyplomowej, 2 wybiera losowo komisja z listy wcześniej 

ogłoszonych zagadnień). 

Na studiach II stopnia proces dyplomowania obejmuje seminarium magisterskie, wykonanie pracy 

dyplomowej magisterskiej i egzamin dyplomowy. Uczelnia zapobiega plagiatom poprzez uświadamianie 

studentów, przyjęcie oświadczeń oraz sprawdzając prace programem antyplagiatowym. Na egzaminie 
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dyplomowym odpowiada się na 3 pytania (1 z pracy dyplomowej, 2 wybiera losowo komisja z listy wcześniej 

ogłoszonych zagadnień). 

 

 

5. sposobów oraz narzędzi monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby kandydatów, przyjętych 

na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz działań 

podejmowanych na podstawie tych informacji, jak również sposobów wykorzystania analizy wyników 

nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów 

W Olsztyńskiej Szkole Wyższej funkcjonuje elektroniczny system rekrutacji. Studenci korzystając z aplikacji 

uzupełniają swoje dane osobowe, oraz dotychczasowe wykształcenie oraz zamieszczają niezbędne dokumenty. 

Administracja Uczelni na bieżąco może więc kontrolować stan kandydatów, postępy procesu rekrutacji  

oraz poprawność składanych dokumentów. Jest to również narzędzie służące skutecznej komunikacji  

w przypadku pytań czy wątpliwości kandydatów, które na bieżąco są wyjaśniane.  

Na każdym kierunku systematycznie przeprowadza się monitorowanie studentów poprzez analizowanie  

ich odsiewu. Studia I stopnia na kierunku ekonomia kończy zwykle około 86% osób rozpoczynających studia. 

Według dokonywanych analiz głównymi powodami nieukończenia studiów były: niepodejmowanie studiów 

przez osoby przyjęte; słabe przygotowanie studentów, zwłaszcza I roku, w zakresie wiedzy ze szkoły średniej; 

brak możliwości selekcji wstępnej w formie np. egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej; rozmijanie się 

wyobrażeń o studiach z rzeczywistością, wymagającą opanowania szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; trudności w łączeniu obowiązków studenta z pracą zawodową. Aby ograniczyć skalę odsiewu z 

tego powodu, w uzasadnionych przypadkach, określonych w Regulaminie Studiów, Dziekan może przyznać IOS 

z czego studenci korzystają.  

 

6. ogólnych zasad sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

Ocenianie stopnia osiągania przez studentów efektów uczenia się jest jednym z najistotniejszych elementów 

procesu kształcenia. Dlatego w OSW przykłada się dużą wagę do tego, aby ocenianie zawsze było dokonywane 

w profesjonalny sposób. Studenci są oceniani według przepisów i procedur zawartych w regulaminie studiów, 

upowszechnianych oraz konsekwentnie stosowanych. Szczegółowe procedury oceniania zawarte  

są w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Narzędziem ewaluacji efektów uczenia się jest ocena formująca 

(pomaga zdefiniować okresowe osiągnięcia studenta, umożliwia identyfikację braków w wiedzy  

i umiejętnościach) oraz ocena podsumowująca (służy do oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych). Do oceny formującej wykorzystywane są następujące formy: 

odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny, sprawdzian praktyczny, kolokwium, udział w dyskusji, prezentacja, 

referat, praca kontrolna, esej. Oceny podsumowujące wystawiane są na podstawie wyników 

egzaminu/zaliczenia pisemnego lub ustnego, egzaminu dyplomowego. Stosowane są również inne formy 

sprawdzania efektów uczenia się, dostosowane do specyfiki realizowanych przedmiotów, m.in. raporty z badań, 

biznesplan. Formą weryfikacji kompetencji językowych jest również uczelniany konkurs języka angielskiego. 

Zaliczenie praktyk zawodowych opiera się na szczegółowych kryteriach zamieszczonych w karcie praktyk  

z uwzględnieniem opinii opiekuna. Studenci dokonują także samooceny swoich umiejętności praktycznych 

(kwestionariusz oceny praktyk). Ocena pracy dyplomowej zawarta jest w recenzjach przygotowanych  

przez promotora i recenzenta wg jednolitych obowiązujących w OSW kryteriów. Student ma prawo zapoznać 

się z treścią recenzji najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego. 
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7. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia 

(dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych, 

ze wskazaniemprzykładowych powiązań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia  

się odnoszącymi się do umiejętności praktycznych, stosowaniawłaściwych metod i narzędzi,  

w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych  

w zakresie znajomości języka obcego 

W sylabusach poszczególnych przedmiotów określone zostały metody sprawdzania i oceniania efektów 

uczenia się. Zostały one dostosowane do typu efektów uczenia się. W przypadku wiedzy dominują: odpowiedź 

ustna, kolokwium, dyskusja, referat, esej, sprawdzian pisemny, egzamin ustny/pisemny. Umiejętności 

sprawdzane są za pomocą sprawdzianów praktycznych, projektu, prezentacji, wywiadu, studium przypadku. 

Kompetencje oceniane są w formie oceny opisowej przez opiekuna praktyki, samooceny studenta, obserwacji 

prowadzących zajęcia.  

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

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

1. liczby, struktury kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli akademickich 

orazinnych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również  

ich kompetencji dydaktycznych (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w językach obcych). W tym kontekście 

warto wymienić najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego 

kierunku studiów (własne zasoby dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca w prestiżowych 

rankingach dydaktycznych, popularyzacja)  

Kadra uczestnicząca w kształceniu studentów kierunku ekonomia to głównie pracownicy OSW,  

a także praktycy, interesariusze zewnętrzni:  2 profesorów tytularnych, 16 doktorów oraz 12 magistrów.  

Spełniony jest wymóg 50% zajęć prowadzonych ma profilu praktycznym przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w OSW jako podstawowym miejscu pracy, określony w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (art.73). Kwalifikacje i dorobek kadry nauczającej są odpowiednie do 

programów kształcenia na kierunku ekonomia. Zajęcia są prowadzone przez profesorów z zakresu ekonomii  

i rachunkowości i finansów; doktorów i magistrów z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, bankowości, 

logistyki, informatyki, zarządzania, prawa,  Aktywność naukową oceniamy pozytywnie, zarówno w grupie 

nauczycieli akademickich OSW, jak i innych osób prowadzących zajęcia. Szczegółowy Wykaz indywidualnego 

dorobku naukowego i dydaktycznego znajduje się w Części III – Załącznik 2 -kadra. 

W roku akademickim 2019/2020 i 2020/202I w związku z pandemią Covid-19 pojawiła się konieczność 

prowadzenia kształcenia zdalnego. Wykładowcy dokładali starań, aby jak najlepiej realizować zadania 

programowe, stosowano metody aktywizujące studentów do pracy. 

Do szczególnych osiągnięć naukowo-dydaktycznych kierunku ekonomia w ciągu ostatnich lat należy konkurs 

prac dyplomowych. W roku akademickim 2020/2021 została wyróżniona praca magisterska Pani Agnieszki 

Słomka „Motywacja jako metoda skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Banku 

Spółdzielczego” – promotor dr Stanisław Szmitka, recenzent dr Elżbieta Lorek oraz III miejsce za pracę 

licencjacką napisaną przez Agnieszkę Magnuszewską pod tytułem „Poszukiwanie środków finansowych przez 

organizacje pozarządowe na przykładzie Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego” –napisana 

pod kierunkiem dr Elżbiety Lorek, recenzje wykonał dr Stanisław Szmitka. W roku akademickim 2019/2020  

II miejsce zajęła Pani Barbara Nowakowska z pracą pod tytułem ”Wpływ zmiennych egzogenicznych  
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na bezrobocie w Polsce w latach 2003-2019. Analiza z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego”.  

Praca napisana pod kierunkiem dr Elżbiety Lorek, recenzja dr Stanisław Szmitka. 

 

2. obsady zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez studentów 

umiejętności praktycznych oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi 

do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera)  

W trosce o wysoką jakość kształcenia na kierunku ekonomia Dziekan Wydziału i Rektor OSW prowadzą 

politykę kadrową mającą na celu zatrudnianie wykładowców, którzy posiadają właściwe przygotowanie 

merytoryczne oraz dydaktyczne. Szczególną uwagę przywiązuje się do tego, aby kształcenie w zakresie 

przedmiotów kierunkowych prowadziły osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. Zapewnia to możliwość 

pełnej realizacji założonych efektów uczenia się. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów kierunkowych prowadzone 

są przez nauczycieli i inne osoby z doświadczeniem praktycznym, w większości przypadków pracujące 

zawodowo, co jest szczególnie ważne ze względu na praktyczny profil kierunku. Wykłady są prowadzone  

przez samodzielnych pracowników naukowych i doktorów. Szczegółowa obsada zajęć dydaktycznych znajduje 

się w części III w Załączniku 2. 

 

3. łączenia przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęciadziałalności dydaktycznej 

z działalnością naukową lub zawodową  

Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na kierunku Ekonomia łączą działalność dydaktyczną  

i działalność naukową realizując praktyczny profil nauczania z działalnością zawodową. 

Posiadaną wiedzę teoretyczną, zainteresowania wzbogacają niezbędnym doświadczeniem praktycznym  

w pełnieniu rożnych funkcji zawodowych w strukturach organizacji gospodarczych (zarządach, radach 

nadzorczych). Wszystkie wymienione czynniki  (wiedza, umiejętności, kompetencje) są bardzo przydatne  

w prowadzonych zajęciach, które dotyczą funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa w realiach 

gospodarki rynkowej. Wiązanie teorii z praktyką to jeden z głównych czynników w funkcjonowaniu na Uczelni 

nauczyciela akademickiego realizującego praktyczny profil nauczania. 

Obecnie w Katedrze Ekonomii pod kierunkiem kierownika Katedry dr Stanisława Szmitka realizowany  

jest projekt badawczy pt. „Finansowo – ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju podmiotów 

gospodarczych regionu Warmii i Mazur w latach 2018 – 2024”. 

W  2021 roku w ramach współpracy międzynarodowej West Ukrainian National University i Olsztyńskiej Szkoły 

Wyższej została opublikowana monografia pod redakcją naukową prof. Mykhailo Luchko oraz dra. Stanisława 

Szmitki pod tytułem Competitivens and innovation: current trends in business managment.  

Pracownicy OSW prowadzą również działalność popularyzatorską, której dobrym przykładem jest Akademia 

Innowacyjności. Dzięki inicjatywie kierownika Katedry Ekonomii dr Stanisława Szmitka, oraz innych osób  

zaangażowanych w prowadzenie zajęć na kierunku Ekonomia w dniu 13 kwietnia 2019 r. powołano na Uczelni 

Akademię Innowacyjności. 

Misją  AKADEMII  INNOWACYJNOŚCI  jest krzewienie idei przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności 

wśród studentów WSIiE TWP. XXI wiek jest wiązany  z przyśpieszeniem procesów innowacyjnych, innowacje 

powstają i są wdrażane w sferze produkcji, usługach oraz pozostałych dziedzinach życia współczesnego 

człowieka. Źródłem innowacji jest rozwój szeroko pojętej wiedzy obejmującej nie tylko zasób nagromadzonych 

osiągnięć naukowych, ale także umiejętność praktycznego jej wykorzystania dla zaspokojenia potrzeb 

społeczeństwa. W związku z tym szczególnego znaczenia nabierają twórcy innowacji oraz firmy i organizacje 

zajmujące się ich realizacją oraz upowszechnieniem. 

Akademia ma na celu stworzenie forum, wymiany  myśli  i  idei  dotyczących  problemów innowacyjności. 

Rozwój innowacyjności i konkurencyjności i przedsiębiorczości to jedno z kluczowych wyzwań stojących  

przed większością organizacji, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności.  

To również wyzwanie w kontekście rozwoju pracowników, dzięki których wiedzy i umiejętnościom rozwijają  

się organizacje. Celem jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności do tworzenia 
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innowacyjnych rozwiązań. Oprócz kompetencji twardych, związanych z problemami zarządzania, studenci będą 

rozwijać w dużej skali kompetencje społeczne. 

Studenci w ramach Akademii podczas wykładów, warsztatów, spotkań  i innych inicjatyw mają uzupełniać 

zarówno to, czego dowiadują się na zajęciach teoretycznych na uczelni, jak i to, czego uczą się podczas praktyki 

czy stażu u pracodawców. Chodzi zarówno o możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami biznesu  

czy uczenia się na przykładach konkretnych firm, jak i o swoisty mentoring, dający możliwość poznania zasad 

rządzących biznesem i kształtujący postawy młodych ludzi. 

Na spotkania oprócz studentów zapraszamy przedstawicieli nauki oraz praktyki zainteresowanych 

problematyką innowacji i przedsiębiorczości. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w środowiskach biznesowych rośnie  świadomość  kluczowej roli jaką odgrywa 

innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw. Z dotychczasowych doświadczeń popartych prowadzonymi 

badaniami wynika, że głównym czynnikiem sukcesu w działalności innowacyjnej jest przygotowany, 

profesjonalny zespół menedżerów i pracowników, ale także obecność w przedsiębiorstwie takiej kultury  

i organizacji pracy, która stymuluje powstawanie i wdrażanie innowacji. Strategia, technologia czy posiadanie 

bogatego portfela produktów innowacyjnych odgrywają, dużą rolę w rozwoju innowacyjności firmy,  

ale ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. Stąd klucz do sukcesu rynkowego firmy leży w tworzeniu 

kultury innowacyjnej i umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów pracowników. 

Mamy nadzieję, że Dobre Praktyki stworzą   naszym  studentom  lepszy  start w przyszłość zawodową, zdobycie 

pożądanych na rynku pracy kwalifikacji, praktycznej wiedzy i umiejętności. Uczelnia nasza jest Uczelnią Liderów. 

Zasadnicze znaczenie dla kreowania powodzenia organizacji ma umiejętność zarządzania zmianami, które stają 

się dzisiaj jednym stałym elementem sztuki prowadzenia biznesu. 

Akademia ułatwi studentom rozwinięcie wyobraźni i pobudzi ich twórczą inwencję, aby ich aspiracje stały  

się siłą napędową wprowadzenia zmian, zaś wiedza i umiejętności fachowe instrumentem ich wykorzystania 

jako szansy dla zwiększenia sprawności organizacyjnej i rynkowej oraz wzmocnienia konkurencyjności. 

 

4. założeń, celów i skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod i kryteriów doboru 

oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz udziału w tej ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu 

kadry 

Olsztyńska Szkoła Wyższa stara się pozyskiwać kompetentną kadrę dydaktyczną oraz naukową. 

Profesorowie zatrudnieni na Wydziale swą wiedzą i doświadczeniem wspierają młodszą kadrę dydaktyczną, 

inspirując ją do podjęcia i prowadzenia własnego rozwoju naukowego. Przykładem  

może być przygotowywanie rozprawy habilitacyjnej przez dra Stanisława Szmitkę (opieka prof. Luchko),   

czy też rozprawy doktorskiej przez mgr Łukasza Jędrzejczyka, absolwenta OSW. Przy rekrutacji 

pracowników mających prowadzić zajęcia praktyczne  bierze się pod uwagę ich dorobek zawodowy. 

Szczególną wagę przywiązuje się do rozwoju najmłodszych pracowników – są oni wdrażani do pracy 

dydaktycznej pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich. Wielu pracowników bierze aktywny 

udział w przedsięwzięciach realizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, np. badania naukowe  

czy też opieka nad Studenckimi Kołami Naukowymi. Kadra Wydziału (zarówno pracownicy etatowi  

jak i zatrudnieni na umowy cywilno-prawne) jest systematycznie oceniania przez władze Uczelni  

oraz studentów w celu weryfikacji jej kompetencji dydaktycznych. Stosuje się zasadę hospitowania zajęć  

u wykładowcy wskazanego do oceny w danym roku akademickim przez dziekana. Zajęcia są również 

oceniane przez studentów po zakończeniu realizacji przedmiotu. Z wykładowcami, co do których  

są uzasadnione zastrzeżenia, prowadzone są rozmowy wyjaśniająco-dyscyplinujące, mające na celu 

przeciwdziałanie konfliktom, a przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Uczelnia stara 

się włączać najzdolniejszych absolwentów do pracy dydaktycznej i wspomagać ich w rozwoju zawodowym. 

Kadra Wydziału aktywnie uczestniczy w systematycznym organizowaniu konferencji naukowych, 

sympozjów, warsztatów.  
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5. systemu wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub artystycznego  

oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

Istotnym czynnikiem motywującym nauczycieli akademickich do rozwoju naukowego oraz podnoszenia 

kompetencji dydaktycznych i językowych jest możliwość uczestniczenia w wyjazdach dydaktycznych, 

szkoleniowych, studyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus+, a także uzyskania nagrody 

Rektora. System wynagradzania pracowników reguluje Zarządzenie Rektora nr 80/2020. Wyróżnienie, 

które mogą otrzymać nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami, a także 

pracownicy administracji, jest przyznawane corocznie przez Kapitułę medal „Przyjaciel Uczelni”. 

Pracownicy OSW mają szeroki dostęp do szkoleń w ramach projektu „Warmia możliwości” 

POWR.03.05.00-00-Z1106/17 w okresie 1.04.2018 – 31.03.2022. Do chwili obecnej odbyło się  26 szkoleń  

w zakresie kompetencji miękkich (m.in. zarządzanie komunikacją międzykulturową, zarządzanie zespołem, 

modernizacja kierunków studiów, podnoszenie atrakcyjności zajęć, narzędzia prezentacyjne, język angielski 

jako język wykładowy, tworzenie treści e-learningowych). Wykaz szkoleń wraz z ich uczestnikami 

zamieszczono w części III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe – załącznik nr 7. W latach 2020-23 

realizowany jest również cykl szkoleń przeznaczonych dla kadry akademickiej mający na celu zwiększenie 

świadomości o potrzebach osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbywają się w ramach projektu Dostępna 

Olsztyńska Szkoła Wyższa POWR.03.05.00-00-A103/19. Tematyka szkoleń: wsparcie studentów  

z niepełnosprawnościami, język migowy, wyrównywanie szans i pomoc materialna dla osób 

niepełnosprawnych, rynek pracy osób niepełnosprawnych, uczelnia sprawna dla niepełnosprawnych, 

wrażliwość na niepełnosprawność - stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, sposób 

komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, równowaga i asertywność w obsłudze osób  

z niepełnosprawnością. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. stanu, nowoczesności, rozmiarów i kompleksowości bazy dydaktycznej służącej realizacji zajęć 

 na ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej 

studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych z wykorzystaniem posiadanej bazy 

Realizacja efektów uczenia się określonych w programie studiów na kierunku ekonomia jest możliwa dzięki 
dobrze wyposażonej, dostępnej dla pracowników i studentów bazie naukowo-dydaktycznej.  
 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie ma swoją siedzibę w Kętrzynie przy ul. Asnyka 10.  Łączna 
powierzchnia budynku Filii - Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie  wynosi 2058,00 m2. W budynku znajdują się: 
 

1. Sale dydaktyczne o łącznej powierzchni 1288,05 m2, w tym: 

- 17 sal ćwiczeniowych o łącznej powierzchni 888,99 m2 

- 2 pracownie komputerowe, , o łącznej powierzchni 106,79  m2  ,  

- 2 sale wykładowe, jedna na  150 miejsc, druga na 86 miejsc, o łącznej powierzchni 178,27 m2  

- sala gimnastyczna o powierzchni 114 m2 

2. Biblioteka, wypożyczalnia – 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni  67,26 m2  

3. Pokoje dla nauczycieli akademickich: 

- pokoje katedr  – 3 pomieszczenia  o łącznej powierzchni 48,22 m2  
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4. Pomieszczenia administracyjne Filii - Wydziału Zamiejscowego – 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni  

74,45 m2 w tym: gabinet dziekana, sekretariat wydziału, Dział Organizacji Dydaktyki i Spraw 

Studenckich, pomieszczenie koordynatora praktyk.   

5. W budynku znajduje się także: 

- pokój dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi, 

- pomieszczenia Samorządu Studenckiego. 

Sale dydaktyczne wyposażone są m.in. w:  
- - projektory multimedialne – 12 szt. 
- - tablice interaktywne – 3 szt. 
- - ekrany zwijane 
- - rzutniki na folie stojące 
- - radiomagnetofony i odtwarzacze CD, zestawy głośnomówiące, głośniki, projektory multimedialne 

przenośne, laptopy – do wypożyczenia z punktu informacyjnego. 

Obiekt w Kętrzynie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – toaleta dla osób 

niepełnosprawnych,  schodołaz.   

 
2. infrastruktury i wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz praktyki 

zawodowe 

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywające się poza Uczelnią stanowią integralną część 

programu studiów i służą realizacji efektów kształcenia. Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć poza 

Uczelnią jest prowadzący przedmiot, którego zajęcia dotyczą.  Dokonuje on wyboru miejsca oraz sprawuje 

bezpośrednią kontrolę nad ich przebiegiem i realizacją. 

Miejsce realizowania praktyk umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się dla praktyk 

zawodowych, odpowiadają kierunkowi studiów i obranej przez studenta specjalności. Infrastruktura  

i wyposażenie miejsc odbywania praktyk jest więc zgodne z potrzebami procesu nauczania i uczenia 

się i umożliwia osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się oraz prawidłową realizację praktyk.  

Infrastruktura jest nowoczesna i odpowiadająca współczesnym wymaganiom technicznym, 

technologicznym, informatycznym i organizacyjnym.  

 

3. dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także platformy e-learningowej, 

w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów, 

w szczególności w ramach kształcenia umiejętności praktycznych 

W salach dydaktycznych i na korytarzach Uczelni jest dostępny Internet Wifi 2.4 GHz a w wybranych 

lokalizacjach szybki Internet Wifi 5GHz. Studenci mają założone konta w usłudze Ms Office 365.  

Daje im to dostęp do programów pakietu Ms Office: Word, Excel, PowerPoint, w tym Teams – 

podstawowego programu do nauczania zdalnego oraz programu pocztowego Ms Outlook o pojemności 

skrzynek do 50 GB i chmury OneDrive o pojemności 1000 GB. Wydziałowa biblioteka posiada stanowiska 

komputerowe do pracy własnej, również dla osób niepełnosprawnych wraz z oprogramowaniem.  

Własna platforma elearningowa Moodle ma nowoczesny interfejs i jest wyposażona we wszystkie aktualne 

moduły. 

4. udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

Obiekty OSW są częściowo przystosowane do specjalnych potrzeb studentów z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Władze uczelni stale podejmują działania w tym zakresie.  

Na terenie uczelni posiadamy m.in. następujące udogodnienia: podjazdy stałe i przenośne, dostosowanie 

szatni, sanitariatów OSW, windę z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych, alternatywne z budynku 

zapewniające nieograniczony dostęp dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, specjalne miejsca 

parkingowe. W przypadku potrzeby - zapewnienie osobistych asystentów osobom niepełnosprawnym.  
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W latach 2020-23 planowane są prace mające na celu modernizację architektoniczną obiektów OSW celem 

zwiększenia dostępności i samodzielności studentów z niepełnosprawnościami. Prace te będą prowadzone 

w ramach projektu Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa POWR.03.05.00-00-A103/19. Ponadto OSW 

dysponuje następującym wyposażeniem: oprogramowanie dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku 

(JAWS, MAGIC PLUS, FINE READER),  lupy elektroniczne, skaner, słuchawki oraz funkcyjne klawiatury  

do stanowisk komputerowych dla osób niewidomych i niedowidzących, komputer z dostępem do Internetu 

oraz programem powiększającym i udźwiękowiającym Supernova, urządzenie Auto-Lektor, kolorowy 

powiększalnik ekranowy Prisma PC, wózki aktywne i sportowe, tablice multimedialne, rzutniki, system 

nagłośnienia, sprzęt sportowy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną  

i dysfunkcjami narządu wzroku oraz możliwość korzystania z internetowych baz bibliotecznych. 

 

5. dostępności infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów dydaktycznych, w celu 

wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy własnej, 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 3 pracowniach komputerowych (łącznie 90  stanowisk). Wszystkie 

pracownie komputerowe składają się z komputerów stacjonarnych z zainstalowanym systemem operacyjnym: 

MS Windows 10, 7, XP (1 pracownia); pakietem biurowym MS Office 2007/2010 oraz oprogramowaniem 

narzędziowym. Na stanowiskach instalowane jest także oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach 

dydaktycznych wg wskazań nauczyciela akademickiego, nie naruszając warunków licencji związanych  

z tym oprogramowaniem. 

 Pracownie komputerowe połączone są siecią wewnętrzną 1000 Mb/s. Wszystkie budynki połączone 

są łączami WAN o przepustowości od 15Mb/s do 50 Mb/s z budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 59. 

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 59 podłączony jest poprzez sieć OLMAN do Internetu łączem 10/10 

Mbit/s oraz T-mobile łącze 50/50 Mbit/s. 

 Stacje Internetowe - w budynkach umieszczone są w czytelniach odpowiednio wyposażone  

i zabezpieczone komputery do wykorzystania przez studentów  w dowolnym czasie. 

 Sieć bezprzewodowa - w budynkach funkcjonuje sieć bezprzewodowa, która pozwala studentom 

posiadającym własne komputery przenośne lub urządzeń typu tablet, smartfon do korzystania  

z Internetu w obrębie budynku. 

Obecna infrastruktura teleinformatyczna w pełni pozwała na realizacje procesu kształcenia na kierunku 

Ekonomia. Możliwości sprzętu i oprogramowania pozwalają realizować zaplanowany program kształcenia. 

Sprzęt będący w dyspozycji wydziału z uwagi na parametry i możliwości technologiczne pozwała na dostęp  

do e-usług. Uczelnia posiada platformę e-learningową (https://estudia.wsiie.olsztyn.pl/moodle/)  

wraz z dedykowanym serwerem do jej obsługi. 

Jedna pracownia posiada oprogramowanie specjalne dla kierunku Ekonomia, statystyczne: Statistica  

i Minitab oraz księgowe: Sage Symfonia, InsERT, Firmatec i Macrologic Xpertis. Na stanowiskach instalowane  

są także inne programy wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych wg wskazań nauczycieli akademickich. 

Wydział dysponuje 20 laptopami z oprogramowaniem, które zostały zakupione w latach 2020 i 2021 specjalnie 

z przeznaczeniem do nauczania zdalnego. Wszystkie komputery łączą się stacjonarnie z Internetem siecią  

do 1Gbps, co jest obecnie najwyższym standardem. Sieć bezprzewodowa Wifi we wszystkich budynkach OSW 

umożliwia wykładowcom i studentom na korzystania z szybkiego Internetu i organizowanie i uczestniczenie  

w zajęciach zdalnych dosłownie z dowolnego miejsca na terenie Uczelni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Nauczanie zdalne realizowane jest przede wszystkim przez platformy e-studia Moodle oraz Ms Teams 

firmy Microsoft. Wszyscy pracownicy i studenci mają na obu platformach e-learningowych swoje indywidualne 

konta, w uczelnianej domenie. OSW.EDU.PL. W sumie jest to ok. 2 tys. kont z dostępem do utworzonych  

na nich przedmiotów, zespołów i materiałów dydaktycznych. Pozwala to Uczelni na bezproblemową realizację 

programu nauczania mimo obostrzeń i ograniczeń epidemiologicznych. 

 

6. systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów informacji naukowej 

w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie dostosowanym  

file:///D:/Users/alipska/AppData/Local/Temp/ekonomia%20PKA/platformę%20e-learningową%20(https:/estudia.wsiie.olsztyn.pl/moodle/)%20%0bwraz%20z%20dedykowanym
file:///D:/Users/alipska/AppData/Local/Temp/ekonomia%20PKA/platformę%20e-learningową%20(https:/estudia.wsiie.olsztyn.pl/moodle/)%20%0bwraz%20z%20dedykowanym
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do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku, w tym w szczególności 

dostępu do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach 

Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jest biblioteką naukową. Zadaniem jej jest wspomaganie nauki  

i dydaktyki poprzez działalność usługową, edukacyjną i informacyjną na rzecz środowiska studenckiego i kadry 

naukowo-dydaktycznej. Biblioteka od ponad 20 lat gromadzi księgozbiór niezbędny do realizacji prowadzonych 

kierunków.  

Podręczniki z zakresu ocenianego kierunku, tj. ekonomii obejmują ponad 20 tys. egzemplarzy. W porozumieniu 

z wykładowcami zbiory te są stale powiększane i uaktualniane. Studenci mogą korzystać ze zbiorów dostępnych 

w Wypożyczalni, ponadto wszystkie tytuły są stale dostępne w Czytelni. Wykaz dotyczący zasobów 

bibliotecznych na potrzeby kierunku ekonomia, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa zalecanego  

w sylabusach zamieszczono w załączniku nr 3.  

Bardzo ważnym elementem są czasopisma naukowe, gdyż stanowią cenne źródło informacji o badaniach 

naukowych i najnowszych trendach w ekonomii. W stałej prenumeracie, w formie papierowej studenci mają  

do dyspozycji „Ekonomistę” oraz „Rachunkowość” i „Bank”. Większość czasopism przeszła na formę 

elektroniczną udostępniając swoje zasoby w Internecie. Są to np. Bank i Kredyt, Ekonomia XXI wieku, 

Ekonomiczne Problemy Usług, Gospodarka Narodowa, Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie, Studia 

Ekonomiczne, Studia Regionalne i Lokalne, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie i Finanse czy Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi. Informacje o tej formie zasobów udostępnione są na stronie uczelni w zakładce 

(E)Czasopisma (http://www.wsiie.olsztyn.pl/biblioteka/czasopisma/).  

Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń w bibliotece mają wszyscy studenci, słuchacze i pracownicy 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz osoby spoza uczelni – na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki. 

Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.  

Od 2010 r. biblioteka w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wirtualna Biblioteka 

Nauki” zapewnia studentom i pracownikom naukowym dostęp do bibliograficznych, abstraktowych i pełno 

tekstowych baz międzynarodowej literatury naukowej oraz narzędzi wyszukiwania w bazach WBN.   

Oferowany zasób obejmuje czasopisma i książki w licencjach krajowych:  

1. Science Direct (Elsevier) – uwzględnia 1819 czasopism z bieżącymi i archiwalnymi numerami. 

Obejmuje też wybrane pakiety książek zakupionych w latach 2015 i 2016, w tym 1712 monografii i 803 

wolumeny serii książkowych i poradnikowych.  

2. Springer - Licencja krajowa obejmuje 2243 czasopisma bieżące oraz 453 czasopisma archiwalne.  

Dla około 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie). W ramach licencji 

krajowej udostępniane są także e-książki: archiwa 26 serii książkowych obejmujących 10430 wolumenów, 

16.653 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004-2011, 9492 e-książki wydane w roku 2017  

oraz 10026 e-książek z roku 2018.  

3. Wiley Online Library – obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection z zakresu nauk ścisłych, 

humanistycznych i społecznych.. W ramach licencji krajowej udostępnianych jest też 2450 książek 

elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (nazywane są tutaj terminem „o-book).  

4. Nature i Science – artykuły czasopisma Nature są udostępniane bezpośrednio z serwera wydawcy 

nature.com, natomiast czasopismo Science udostępniane jest z serwera wydawcy American Association  

for the Advancement of Science.  

5. Ebsco – udostępnia czasopisma naukowe i książki różnych 

wydawców. Licencja obejmuje pakiet 15 baz podstawowych, w tym 7 baz pełnotekstowych: Academic 

Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic 

Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper 

Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science 

& Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference 

Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information.   

  

http://www.wsiie.olsztyn.pl/biblioteka/czasopisma/
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Dostęp do aktualnych zasobów informacji naukowej studenci OSW mają również poprzez 

cyfrową międzybiblioteczną wypożyczalnię książek i czasopism naukowych ACADEMICA, która udostępnia 

bezpłatnie ponad 3 miliony zasobów cyfrowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.   

Dzięki umowie zawartej z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie studenci mają też możliwość korzystania  

z  e-publikacje w katalogu ALEP, gdzie znajdują się  cyfrowe wersje książek wydanych  

przez Wydawnictwo WSPol.  

Do dyspozycji czytelników są również zbiory typu open access takie jak wspomniane czasopisma naukowe,  

czy platformy naukowe m.in.: Akademicka Platforma Czasopism, Cyfrowa Biblioteka Narodowa 

POLONA lub Czytelnia Czasopism PAN.   

Na rok kalendarzowy 2022 planowane jest również wykupienie dostępu do platformy IBUK Libra, gdzie ponad 

300 najnowszych pozycji poświęconych będzie ekonomii i naukom towarzyszącym (załącznik 2).  

  

Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jest całkowicie skomputeryzowana. Zbiory opracowywane  

i udostępniane są za pomocą komputerowego systemu Libra 2000, dostępnego online 

(https://www.wsiie.olsztyn.pl/katalogi-i-kartoteki/). Pracownicy tworzą katalog autorski, tytułowy  

i przedmiotowy, kartotekę zawartości czasopism oraz zestawienia tematyczne. Ponadto tworzone są kartoteki 

spisów treści czasopism w prenumeracie bieżącej. Zapisani studenci mogą poprzez katalog online zamawiać 

interesujące ich pozycje.  

  

O powyższych zasobach informacji naukowej w formie tradycyjnej o elektronicznej użytkownicy biblioteki 

informowani są podczas obowiązkowych szkoleń bibliotecznych, warsztatów dla seminarzystów pt. „Strategie 

wyszukiwania literatury przedmiotu” i za pomocą dostępnych narzędzi informacyjnych.  

  

Szkolenie biblioteczne to zajęcia w wymiarze 2 godzin, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku 

studiów I stopnia.  Cele i zadania przedmiotu obejmują:   

 przygotowanie studentów do korzystania z uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego,   

 przygotowanie studentów do samodzielności w poszukiwaniu wiedzy niezbędnej w procesie 

studiowania i rozwoju zawodowego,  

 wskazanie na różnorodność źródeł wiedzy i informacji oraz zapoznanie z zasadami korzystania z nich,  

 wskazanie sposobów wyszukiwania literatury,   

 zapoznanie z innymi instytucjami w środowisku lokalnym, gromadzącymi i udostępniającymi 

dokumenty piśmiennicze.  

  

Szkolenie biblioteczne w Filii Wydział Zamiejscowym w Kętrzynie odbywa się w formie e-learningu.   

  

Warsztaty  „Strategie wyszukiwania literatury przedmiotu” to oferta skierowana głównie do promotorów. 

Zajęcia przeznaczone są dla grup seminaryjnych w wymiarze 1-2 godzin zajęciowych. Pod kierunkiem 

bibliotekarza seminarzyści szczegółowo zapoznawani są ze sposobami wyszukiwania literatury przedmiotu.  

Tematyka:  

 korzystanie z katalogu Biblioteki Narodowej (on-line),  

 zapoznanie z zasobem olsztyńskich bibliotek: Biblioteka Uniwersytecka UWM, Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna – 

korzystanie z katalogów on-line, zasady korzystania ze zbiorów,  

 poszukiwanie literatury przedmiotu w księgozbiorze biblioteki OSW: korzystanie z katalogów,  

z kartotek spisów treści (książek i czasopism) oraz z kartoteki zagadnieniowej,  

 korzystanie z międzynarodowych baz Wirtualnej Biblioteki Nauki,  

 korzystanie z czytelni on-line IBUK i ACADEMICA,  

 zapoznanie z e-czasopismami i innymi zbiorami o charakterze open access,  

 podstawowe zasady gromadzenia materiałów, ochrona własności intelektualnej.  

https://www.wsiie.olsztyn.pl/katalogi-i-kartoteki/


                           

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 36 

 

  

Użytkownicy mogą indywidualnie zgłosić potrzebę przeszkolenia w zakresie wyszukiwania literatury przedmiotu 

dyżurującemu bibliotekarzowi.  

  

Szeroko zakrojona działalność informacyjna prowadzona jest również za pomocą platformy społecznościowej 

Facebook oraz bloga biblioteki. Publikowane są tam aktualności, informacje o nowościach w bibliotece, 

wydarzeniach, konkursach, imprezach, zdjęcia i relacje z wydarzeń, tematyczne zestawienia literatury, 

informacje o dostępnych e-zbiorach, prezentacja wybranych artykułów w dziale „temat miesiąca” oraz 

literatury w języku angielskim. W przypadku informacji dedykowanych poszczególnym kierunkom 

wykorzystywana jest również poczta elektroniczna.  

  

Wszelkie informacje dotyczące działalności biblioteki dostępne są na stronie uczelni w zakładce BIBLIOTEKA 

(http://www.wsiie.olsztyn.pl/biblioteka/).  

 

 

7. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz 

systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy,  

w tym studentów 

Wyposażenie bazy naukowo dydaktycznej oraz jej jakość monitorowana jest w przeciągu każdego roku 

akademickiego przez władze uczelni, pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Na bieżąco usuwane  

są usterki. W miarę potrzeb i możliwości finansowych baza jest wzbogacana w nowy sprzęt komputerowy, 

multimedialny. Oceny bazy naukowo badawczej dokonują raz w roku studenci kończący studia. Poniżej 

przedstawiono wyniki monitoringu przeprowadzonego w roku akademickim 2020/2021 wśród nowo 

promowanych absolwentów, mającego na celu ocenę warunków i jakości kształcenia na oraz stanu bazy 

dydaktycznej. W ankiecie wzięło udział 59% absolwentów studiów licencjackich i 62% absolwentów studiów 

magisterskich. Ocena poszczególnych elementów wystawiana była przez absolwentów w skali pięciostopniowej 

(od 1 do 5), a oceniane były następujące elementy: 

 

Lp. ELEMENTY OCENY 
Ocena   absolwentów 

kierunku ekonomia 

1 Baza lokalowo-sprzętowa, wyposażenie Uczelni 4 

2 Biblioteka i Czytelnia: dostępność polecanej literatury 4 

3 Biblioteka i Czytelnia: ocena obsługi studentów 5 

4 Dziekanat: organizacja i działanie 4 

5 Dziekanat: ocena obsługi studentów 4 

6 
Dostępność do informacji o programie i procesie kształcenia oraz 

aktualności zamieszczanych informacji 
4 

7 Nauczanie języków obcych 4 

8 Praca samorządu studenckiego 4 

9 Plan zajęć 4 

10 Organizacja praktyk zawodowych 4 

11 Atmosfera studiowania 5 

12 Organizacja i działanie punktów informacyjnych/szatnia 4 

13 Bufet 4 

 

Najlepiej spośród wszystkich elementów podlegających ocenie, absolwenci ocenili atmosferę studiowania, 

co ma duże znaczenie dla władz uczelni i osób prowadzących zajęcia ze studentami. Drugim elementem  

który uzyskał wysoką ocenę wśród ankietowanych absolwentów jest biblioteka i czytelnia uczelni.  

http://www.wsiie.olsztyn.pl/biblioteka/
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Dziekanat pod względem działania, organizacji, oraz obsługi studenta oceniony został przez absolwentów 

wszystkich kierunków dobrze. Ocenę dobrą otrzymała również wśród absolwentów baza lokalowo-sprzętowa, 

praca samorządu studenckiego. Pozostałe widoczne w powyższej tabeli elementy ankiety oceniane były przez 

respondentów dobrze.  

Analiza powyższych danych wskazuje na wysoki poziom funkcjonowania uczelni i zadowolenia absolwentów 

z całego procesu kształcenia, oraz warunków jakie stworzono aby umożliwić studentom odbycie studiów. 

 

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

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

1. zakresu i form współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego,  

w tym z pracodawcami oraz jej wpływu na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów 

i jego realizację, w tym realizację praktyk zawodowych oraz sposoby, częstość i zakres monitorowania, 

oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej rezultatów na program studiów i doskonalenie  

jego realizacji 

Uczelnia prowadzi aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach podpisanych 

porozumień o współpracy.  

Zarządzeniem nr 08/2013 Rektora WSIiE powołano Radę Konsultacyjną ds. Społeczno-Gospodarczych  

w WSIiE TWP  (w Załączniku nr 2) , która dalej funkcjonuje w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. W skład Rady weszli 

przedstawiciele lokalnej administracji państwowej i samorządowej, instytucji gospodarczych, małych i średnich 

przedsiębiorstw, przedstawiciele Uczelni. Głównym celem działania jest m.in.: doradztwo w zakresie aktualizacji 

programów studiów poprzez ich dostosowanie do zmian gospodarczych oraz oczekiwań rynku w regionie, 

pozyskiwanie nowych miejsc realizacji praktyk studenckich. 

Rada Konsultacyjna  ds. Społeczno – Gospodarczych zrzesza przedstawicieli organów samorządu 

terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu 

gospodarczego i instytucji finansowych oraz przedsiębiorców. Do kompetencji Rady należy wyrażanie opinii  

w zakresie wyboru kierunków działania OSW oraz wsparcie inicjatyw ważnych dla rozwoju uczelni poprzez 

m.in.:  

 dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy;  

 wyrażanie opinii na temat treści realizowanych programów studiów;  

 kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta; 

 pozyskiwania miejsc realizacji praktyk studenckich; 

Bardzo dobra współpraca Uczelni z Radą Konsultacyjną ds. Społeczno - Gospodarczych wypracowała model 

stałej współpracy bezpośredniej z podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego  

oraz instytucjami szeroko pojętej administracji rządowej (m.in. skarbowej, ubezpieczeń społecznych)  

i samorządowej. Wyrazem tego są zawarte porozumienia o współpracy, które obejmują następujące działania:  

 wdrażanie nowoczesnych programów studiów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy;  

 określanie efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji; 

 wymianę myśli i doświadczeń w zakresie nauki i praktyki;  

 współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i pracowników zakładu pracy, wspólne 

prowadzenie projektów i praktyk; 

 umożliwienie studentom Uczelni odbycia praktyk zawodowych i wyjazdów studyjnych na terenie zakładu 

pracy;  

 wspieranie samokształcenia, rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów;  

 oferowanie studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom zakładu pracy bezpłatnego dostępu 

do bazy wiedzy, a w szczególności analiz, opinii, wyników badań, komentarzy, opracowań naukowych, 

publikacji i cyfrowych baz danych. 
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Studenci studiów I stopnia i II stopnia mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w licznych 

instytucjach, przedsiębiorstwach, w administracji rządowej i samorządowej, w  ramach podpisanych 

porozumień o współpracy.  

Dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy możliwe jest realizowanie zamierzeń badawczych 

realizowanych w Katedrze Ekonomii;  studenci koła naukowego administracji  przeprowadzają wywiady 

pogłębione z przedstawicielami administracji samorządowej, których celem jest ukazanie specyfiki 

funkcjonowania poszczególnych samorządów. 

 

 Przykładami zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem społeczno - gospodarczym są: 

 współorganizacja „Konferencji PPK – prywatne oszczędności uczestników.(blok 1) Wyzwania  

dla pracodawców, potrzeby pracowników. Ekspertyza i dotychczasowe doświadczenia. (blok 2) PPK – 

prywatne oszczędności uczestników. Jak bezpiecznie wdrożyć i obsługiwać PPK w sektorze jednostek 

organizacyjnych gmin i powiatów. Ekspertyza i dotychczasowe doświadczenia” (18.09.2020 r.); 

 współorganizacja konferencji on-line - panel dyskusyjny: OSW- Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy; 

 współorganizacja konferencji on-line „Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem” (25.03. 2021 r.); 

 Udział przedstawicieli uczelni w konferencji „Warmińsko-mazurskie 2030- szanse wyzwania” organizowanej 

przez Urząd Marszałkowski (7-8.12.2020 r.); 

 Spotkanie władz uczelni z Warmińsko – Mazurska Agencją Rozwoju Regionalnego dotyczące inteligentnych 

specjalizacji; 

 Udział w Międzynarodowym Projekcie Badawczym Administracji Państwowej i Bezpieczeństwa Społeczności 

Lokalnej, który odbywa się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej  

i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (projekt jest realizowany w latach 2020-2023), którego 

rezultatem jest monografia wykładowców OSW „Analiza wybranych zagadnień mikro  

i makroekonomicznych wpływających na funkcjonowanie innowacyjnych przedsiębiorstw”; 

 Dzięki współpracy z Centrum Informacji Księgowej uczelnia umożliwia studentom uzyskanie Certyfikatu 

Księgowego C. I. K. - po deregulacji certyfikat jest potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej 

niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego na polskim rynku; 

 Uczelnia została laureatem  VII Gala „Kosynierów Przedsiębiorczości” (2019r.); 

 Uczelnia została nominowana do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2019 r. w programie prowadzonym 

przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie 

Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej; 

Opisane,  różnorodne  formy  współpracy  z  interesariuszami  zewnętrznymi  w  znaczący sposób  

przyczyniają  się  do  modyfikacji  i  rozwoju  ocenianego  kierunku  studiów,  czego końcowym efektem jest 

takie ukształtowanie sylwetki absolwenta, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz realiom 

życia gospodarczego XXI wieku. 

 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

1. roli umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku  

(przy uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów) 

Umiędzynarodowienie jest jednym z istotnych elementów realizowanej na Uczelni strategii rozwoju.  

Jest możliwe m.in. dzięki podpisanym umowom bilateralnym – PROGRAM ERASMUS+: 

 

2015/16-2020 Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

bezpieczeństwo narodowe, biznes i administracja) 

University of  Security 

Management in Kosice 

(Słowacja) 
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2015/16-2020 Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

ekonomia, socjologia, administracja publiczna) 

Latvia University of 

Agriculture (Łotwa) 

2015/16-2020 Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

ekonomia, nauki społeczne, administracja publiczna) 

University of Macerata 

(Włochy) 

2015/16-2020 Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

ekonomia, pedagogika, administracja, socjologia i 

nauki o kulturze) 

University of Foggia (Włochy) 

2015/16-2020 Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

ekonomia, biznes i administracja) 

Ekonomska Sola Novo Mesto 

(Słowenia) 

2015/16-2020 

 

Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

nauki o biznesie) 

 

International School of Law 

and Business (Litwa, Wilno) 

2015/16-2020 Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+ (zakres: 

ekonomia) 

University of Thessaly 

(Grecja) 

2015/16-2020 

 

Umowa bilateralna – PROGRAM ERASMUS+(zakres: 

ekonomia, administracja w biznesie i zarządzanie) oraz 

Porozumienie o programie praktyki 

Dennis Gabor College (Węgry, 

Budapeszt) 

 

Umiędzynarodowienie jest realizowane na wielu płaszczyznach:   

 podnoszenie kwalifikacji językowych studentów i pracowników,  

 oferowanie studentom udziału w międzynarodowych programach mobilności,  

 udział studentów w międzynarodowych forach kół naukowych  

 udział studentów w przygotowywaniu publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach. 

Ze względu na stan epidemiologiczny od marca 2019 r. wyjazdy międzynarodowe zostały w znacznym 

stopniu wstrzymane.  W 2021 r.  OSW otrzymała kartę Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, która 

umożliwia dalszą współpracę na arenie międzynarodowej. Uczelnia jest w trakcie rozmów celem podpisania 

nowych umów na lata 2021-2027. 

Uczelnia (2018 r.) podpisała porozumienie o współpracy z Federalną Państwową Budżetową Instytucją 

Szkolnictwa Wyższego “Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy”. Obie uczelnie realizują program 

współpracy w obszarach kształcenia związanych z kierunkami studiów.  W zakresie działalności naukowo-

badawczej i dydaktycznej  płaszczyzną wspólnych działań są min. realizacja wspólnych projektów naukowo-

badawczych, organizacja wspólnych konferencji naukowych, wymiany studentów, nauczycieli akademickich  

i pracowników administracyjnych, wspólnych projektów studenckich, np. warsztatów, wyjazdów studyjnych, 

konferencji studenckich, organizacji szkół letnich języka polskiego i rosyjskiego dla studentów i pracowników 

uczelni, organizacji wydarzeń promującym kulturę polską i rosyjską oraz pośrednictwa w organizacji praktyk 

studenckich. 

 

 

2. aspektów programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia w językach obcych, 

Studenci studiów licencjackich realizują lektoraty z języków obcych w wymiarze 120 godzin (6 semestrów, 

12 punktów ECTS), natomiast na studiach II stopnia (język obcy specjalistyczny) –20 godzin (2 semestry,  

4 punktów ECTS). Studenci dokonują wyboru języka na etapie rekrutacji. Od wielu lat wybierane są 2 języki – 

angielski i niemiecki. Organizowane są również wykłady monograficzne w języku angielskim, prowadzone przez 

wykładowców OSW, skierowane do studentów studiów licencjackich oraz studiów II stopnia. Wykłady 

monograficzne stanowią możliwość pogłębiania wiedzy w zakresie treści kierunkowych i jednocześnie 

aktywizują do posługiwania się językiem obcym.  
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3. stopnia przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji osiągania 

przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny  

Zajęcia z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki) są ukierunkowane na zdobycie umiejętności 

językowych na poziomie B2+, co umożliwia korzystanie z literatury obcojęzycznej (szczególnie w ramach prac 

licencjackich, magisterskich, publikacji), swobodne komunikowanie się, podejmowanie praktyk, a później pracy 

zawodowej za granicą. W trakcie studiów kompetencje językowe studentów kierunku Ekonomia  

są weryfikowane w ramach lektoratów w formie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, kolokwiów, prac 

pisemnych. Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych jest również Międzywydziałowy Konkurs 

Języka Angielskiego. W ramach przygotowania prac dyplomowych studenci muszą wykazać się znajomością 

piśmiennictwa naukowego obcojęzycznego. W tym celu studenci odbywają szkolenia w bibliotece OSW  

w zakresie wyszukiwania źródeł w bazach polskich i zagranicznych, m.in. Science Direct, Springer, Wiley Online 

Library, Nature & Science, Ebsco. Studenci mają obowiązek przygotowania streszczeń prac dyplomowych  

w języku obcym.  

 

4. skali i zasięgu mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry, 

 

Działania OSW mające na celu zwiększenie umiędzynarodowienia odbywają się w ramach realizacji projektu 

POWR.03.05.00-00-Z106/17 - szkolenia dla kadry dydaktycznej (Przygotowanie do modernizacji istniejących 

kierunków kształcenia pod kątem zatrudnialności absolwentów, umiędzynarodowienia curriculum i budowania 

kompetencji miękkich, w tym wielokulturowych (ICC); Język angielski jako język wykładowy (EMI); 

Przygotowanie wykładowców do nauczania kompetencji miękkich i wielokulturowych oraz włączania ich w 

pracę dydaktyczną w środowisku wielokulturowym (w trakcie realizacji); szkolenia dla kadry administracyjnej  

i zarządzającej (Budowanie długofalowej strategii rozwoju i umiędzynarodowienia uczelni, Strategia tworzenia 

relacji z globalnym otoczeniem zewnętrznym, Zarządzanie komunikacją międzykulturową  

w administracji uczelni, Kurs kompetencji miękkich dla administracji na wielokulturowej uczelni, Finansowa 

samowystarczalność uczelni i finansowanie umiędzynarodowienia (planowane w 2021).  

Mobilność i wymiana międzynarodowa studentów i kadry jest istotnym zadaniem wpisującym  

się w strategię rozwoju Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.  

Szczególnie istotna jest wymiana studentów w ramach programu Erasmus+. Program umożliwia: 

- studentom: realizację części studiów w zagranicznej szkole wyższej i w międzynarodowym otoczeniu, odbycie 

praktyki w zagranicznej firmie, polepszenie znajomości języków, poznanie systemu kształcenia i metod 

nauczania w innym kraju, nawiązanie nowych znajomości, poznanie innych kultur; 

- nauczycielom akademickim: wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych, 

wyjazdy na uczelnie i do innych instytucji zagranicznych w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności  

i kwalifikacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy niezbędnej w pracy, udział w szkoleniach itp.), udział 

w projektach typu kurs intensywny - współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowaniu i prowadzeniu 

cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów; 

- pracownikom uczelni: wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami i rozszerzenie współpracy 

doskonalenie swoich kompetencji, poznanie systemów kształcenia w innych krajach, poznanie innych kultur. 

 

W ramach programu ERASMUS+ grupa pracowników administracyjnych uczelni uczestniczyła w 2019 roku 

wizycie studyjnej w Hiszpani (Murcia). Natomiast przedstawiciele kadry dydaktycznej Wydziału wzięli udział  

w wizycie studyjnej na Sardynii. W  2021 roku w ramach programu ERASMUS+ przedstawiciele kadry 

dydaktycznej i administracyjnej OSW realizowali program szkoleniowo-warsztatowy w Barcelonie. Programy 

mobilności w programie Erasmus + obejmują spotkania szkoleniowo-warsztatowe w różnych zagranicznych 

ośrodkach akademickich. Podczas spotkań z pracownikami pokrewnych wydziałów uczelni zagranicznych nasi 

przedstawiciele prezentują zasady  rekrutacji, system kształcenia, oceniania oraz organizacji studiów min.  

na Filii Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Podczas mobilności ponadnarodowych 
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kadra uczelni poznaje również sposoby funkcjonowania zagranicznych Uczelni,  

w tym organizacji pracy oraz profilu nauczania, planowania zajęć. 

5. udziału wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku, 

W OSW proces umiędzynarodowienia jest realnym wypełnieniem jej misji i strategii rozwoju. W obecnym 

cyklu kształcenia studenci kierunku Ekonomia uczestniczą w zajęcia kadry wykładowców z zagranicy, zajęcia 

realizują prof. Mykhailo Luchko, (West Ukrainian National University) oraz prof. Wasyl Bilczak. Wymienieni 

wykładowcy znacząco wpływają na proces umiędzynarodowienia aktywnie uczestnicząc nie tylko w procesie 

dydaktycznym, ale również w kształtowaniu dodatkowych kompetencji podczas prac Akademii Innowacyjności, 

jak również wspólnych działań, których efektem są również monografie z artykułami międzynarodowego 

środowiska akademickiego.  

6. sposobów, częstości i zakresu monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu rezultatów 

umiędzynarodowieniana program studiów i jego realizację. 

Proces monitorowania procesu umiędzynarodowienia Uczelni odbywa się w kilku płaszczyznach. Obecność 

w procesie kształcenia interesariuszy zewnętrznych z Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno- Gospodarczych 

znacząco wpływa na aktualizacje programów kształcenia zgodnie z najnowszymi trendami obowiązującymi 

również w zagranicznych przedsiębiorstwach. Na studiach drugiego stopnia realizowane są wykłady w języku 

angielskim, co również sprzyja zapoznaniu adeptów ekonomii z terminologią z zakresu zarządzania, ekonomii, 

czy finansów. Doskonaleniu i internacjonalizacji procesu kształcenia sprzyjają też analizy programów kształcenia 

w Grupie Uczelni Vistula oraz dyskusje i wnioski z konferencji naukowych realizowanych przez międzynarodowe 

środowisko naukowe. Omawiany kierunek studiów jest otwarty i przyjazny dla cudzoziemców, umożliwia 

studentom osiąganie zakładanych dla kierunku efektów uczenia się. Stwarza nauczycielom możliwość wymiany 

wiedzy i doświadczeń, pozyskiwanie kontaktów z zagranicznych środowisk naukowych poprzez uczestnictwo  

w konferencjach międzynarodowych.  

 

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

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

1. dostosowania systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z  niepełnosprawnością 

Wsparcia udziela sią na wniosek studenta złożony wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności w siedzibie 

BON OSW (osobiście lub pocztą). Wnioski weryfikuje i rozpatruje kierownik BON w porozumieniu z Dziekanem 

danego wydziału i przedstawicielem księgowości, biorąc pod uwagę celowość wnioskowanej pomocy. Zastrzega 

się możliwość ograniczenia ilości godzin/zakresu wsparcia, o które wnioskuje student oraz możliwość odmowy 

przyznania wsparcia m.in. w przypadku braku środków przeznaczonych na ten cel w budżecie BON lub decyzję 

o braku celowości wsparcia. Wsparcie uzależnione jest od zasobu osób chętnych do pełnienia funkcji 

asystenta/tłumacza w danym czasie, przy czym student z niepełnosprawnością ma prawo do wskazania osoby, 

mającej pełnić funkcję asystenta studenta. Pracownik BON sporządza na piśmie informację o przyznanym 

wsparciu, a w przypadku odmowy przyznania wsparcia pracownik BON uzasadnia pisemnie powody odmowy, 

od której studentowi przysługuje odwołanie do Rektora. Rozstrzygnięcia Rektora są ostateczne i nie przysługuje 

na nie odwołanie. Wsparciem objęci są studenci z chorobami przewlekłymi, z niepełnosprawnością ruchową, 

słuchową, wzrokową, z zaburzeniami psychicznymi, z zespołem Aspergera. Wsparcie obejmuje alternatywne 

formy zaliczania przedmiotów, zapewnienie osobie niepełnosprawnej asystenta i tłumacza języka migowego, 

wsparcie materialne, psychologiczne oraz inne formy, np. zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy 

dydaktycznych. Formy wsparcia mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Szczegółowe informacje 

dotyczące wsparcia studentów ze specjalnymi potrzebami zawarte są w Części III, załącznik nr 3, załączniki 

dodatkowe, załącznik 8. 

 

2. zakresu i form wspierania studentów w procesie uczenia się,  
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Podstawową formą wsparcia dla studentów w procesie uczenia się są konsultacje realizowane przez nauczycieli 

akademickich prowadzących dany przedmiot. Informacje o konsultacjach podawane są na stronie internetowej 

Uczelni oraz dostępne są w dziekanacie i na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo dziekan prowadzi permanentne 

konsultacje, podczas których studenci mają możliwość zgłaszać swoje pytania i uwagi.  

 

 

3. form wsparcia 

Formy wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

Uczelnia jest realizatorem kilku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. „Kwalifikacje 

językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego RPWM.02.03.01-28-0035/18”; „Postaw  

na rozwój!” RPWM.02.03.01-28-0090/18, „Warmia możliwości” POWR.03.05.00-00-Z106/17, Dostępna 

Olsztyńska Szkoła Wyższa” POWR.03.05.00-00-A103/19.  

Dzięki uczestnictwu w projektach studenci nabywają min. kompetencje miękkie dotyczące poruszania  

się po rynku pracy i skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Projekty oferują także szkolenia językowe i pakiet 

szkoleń certyfikowanych, dzięki którym studenci podnoszą kwalifikacje zawodowe i zwiększają swoje szanse  

na znalezienie zatrudnienia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie edukacji studenci 

doskonalą także kompetencje informatyczne niezbędne na rynku pracy.  

Uczestnictwo w projektach poszerza horyzonty studentów, którzy stają się bardzie otwarci i chętniej podejmują 

dalsze kształcenie, a po jego zakończeniu podejmują zatrudnienie lub działalność gospodarczą.  

Projekt „Warmia możliwości” oferuje 6 ścieżek szkoleniowych adresowanych do studentów kierunku Ekonomia. 

Dotychczas studenci najchętniej wybierają szkolenia dające konkretne umiejętności rynkowe i wybierają 

szkolenia pożądane również przez pracodawców, są to np.: Prince2®  Foundation, Prince2® Agile Practitioner, 

Analiza danych w MS Excel, Wykorzystanie w analizie narzędzia Power Pivot, Obsługa aplikacji klasy CRM. 

Obecnie w ścieżkach szkoleniowych Prince2 oraz Analiza danych w MS Excel uczestniczy 9 studentów 

kierunku ekonomia od początku realizacji we wszystkich ścieżkach szkoleniowych udział wzięło 37 studentów 

tego kierunku. W październiku br. rozpoczęła się rekrutacja na studenckie staże zawodowe, staże rozpoczną  

się w styczniu 2022 roku. Zgodnie z założeniami projektu 30% studentów kierunku ekonomia zostanie objętych 

stażami. Miejsca realizacji staży są ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia, a celem staży jest nabycie 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów. 

Projekt „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa” ma na celu dostosowanie OSW do potrzeb studentów  

z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada wyeliminowanie barier architektonicznych oraz  dostosowanie 

procedur naboru, metod kształcenia oraz świadczenia usług doradczych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami. Grupy robocze w ramach projektu wypracowują odpowiednie formy wparcia ww. 

osób reagując na bieżąco na pojawiające się potrzeby w tym zakresie. Dzięki pełnemu dostosowaniu Uczeni do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami wszyscy studenci w pełni będą korzystali z oferowanego przez uczelnię 

wsparcia, również w zakresie rozwoju zawodowego (doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie 

przedsiębiorczości). 

Olsztyńska Szkoła Wyższa należy do Paktu na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/pakt-na-rzecz-rozwoju-poradnictwa-zawodowego, dzięki temu ma poszerzone 

możliwości wsparcia rozwoju zawodowego studentów min. poprzez świadczenie usług doradczych 

obejmujących indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe oraz coaching kariery. Doradcy 

zawodowi i doradcy ds. przedsiębiorczości wspierają studentów w podjęciu decyzji dotyczących dalszego 

rozwoju zawodowego, pomagają studentom wejść na rynek pracy lub znaleźć odpowiedni kierunek dalszego 

kształcenia. Prowadzone jest indywidualne doradztwo d.s. przedsiębiorczości (jak rozpocząć i rozwijać 

działalność gospodarczą), warsztaty przedsiębiorczości, coaching biznesu. Biuro Karier dysponuje także bazą 

ofert pracy dostosowaną do kierunków kształcenia oraz nabytych przez studentów kwalifikacji dodatkowych 

np. w ramach projektów. Stała współpraca Biura Karier z Radą Konsultacyjną ds. Społeczno- Gospodarczych 

oraz Biurem Projektów stanowi znakomite kompendium doradcze i wspomagające studentów w wejściu  

na rynek pracy. 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/pakt-na-rzecz-rozwoju-poradnictwa-zawodowego
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Jako dodatkową formę wsparcia można wymienić wszechstronną opiekę, zarówno naukową,  

jak i też organizacyjną, uwzględniającą zróżnicowane potrzeby studentów. 

Opieką wspieranie i motywowanie studentów do osiągania najwyższych efektów uczenia się jest dla Uczelni 

sprawą priorytetową. Na każdym etapie kształcenia studentów wspierają wykładowcy kierunku Ekonomia 

realizujący dany przedmiot (każdy wykładowca jest zobowiązany do odbywania dyżurów konsultacji), 

promotorzy prac, opiekun koła naukowego Ekonomistów, opiekun kierunku i kierownik Katedry Ekonomii. 

Informacje o możliwościach wsparcia rozwoju naukowego, społecznego i zawodowego studenci otrzymują ze 

strony internetowej Uczelni, strony internetowej zasobów Biblioteki, informacji Katedry Ekonomii, plakatów 

umieszczonych w widocznym miejscach Uczelni. 

Na poziomie organizacyjnym pomoc studentom realizowana jest przez Dziekanat. Studenci motywowani  

są do osiągania lepszych wyników uczenia się poprzez system stypendialny. Częścią systemu są stypendia 

socjalne i zapomogi wspierające mniej zamożnych studentów oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

 

Krajowa i międzynarodowa mobilność studentów 

Na kierunku ekonomia realizowana jest mobilność pionowa, czyli zmiana uczelni, głównie na terenie kraju. 

Umożliwiają to zapisy regulaminu studiów odnoszące się do przenoszenia osiągnięć. W ramach programu 

Erasmus+ istnieje możliwość odbywania przez studentów praktyk i staży w uczelniach zagranicznych.  

Formy wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

Uczelnia jest beneficjentem projektów: Drogi kariery – kompetentni na rynku pracy POWR.03.01.00-00-

B077/15-00; Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego  RPWM.02.03.01-28-

0035/18; Postaw na rozwój! RPWM.02.03.01-28-0090/18, „Warmia możliwości” POWR.03.05.00-00-Z106/17. 

Dzięki ich realizacji studenci doskonalą umiejętności miękkie oraz kompetencje istotne przy wchodzeniu  

na rynek pracy oraz kontynuowaniu edukacji. Projekty te wzmacniają również znajomość języków obcych  

oraz stosowania nowoczesnych technik informatycznych. 

OSW od 2017 roku realizuje projekt „Drogi kariery - kompetentni na rynku pracy”, którego celem  

jest zwiększenie aktywności zawodowej studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na rynku pracy, poprzez 

zaoferowanie im profesjonalnego wsparcia w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy, planowania 

rozwoju zawodowego, podejmowania zatrudnienia, zakładania działalności gospodarczej. 

W ramach projektu „Drogi kariery - kompetentni na rynku pracy” realizowane są następujące zadania: 

Doradztwo zawodowe  i  doradztwo d.s. przedsiębiorczości  

Student korzysta z  usługi doradczej obejmującej indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe, 

coaching kariery. Prowadzone jest indywidualne doradztwo d.s. przedsiębiorczości (jak rozpocząć i rozwijać 

działalność gospodarczą), warsztaty przedsiębiorczości, coaching biznesu. W ramach zadania wykorzystywane 

jest narzędzie    on-line do diagnozowania kompetencji miękkich.  

W wyniku doradztwa powstaje diagnoza kompetencji studenta oraz plan działania w zakresie kontynuowania 

kształcenia, podejmowania zatrudnienia, zakładania i rozwoju własnej firmy. 

Monitoring losów absolwentów w okresie do sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Monitoring zwiększa możliwość kontaktu z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów Uczelni, pozytywnie 

wpływa na doskonalenie jakości wykorzystania elementów praktycznych w kształceniu studentów na kierunku 

ekonomia. Minimum 60 %  uczestników projektu podejmuje dalsze kształcenie, zatrudnienie lub rozpoczyna 

działalność gospodarczą. 

 W ramach programu „Warmia możliwości” studenci uczestniczyli dotychczas w takich ścieżkach 

szkoleniowych, jak menedżer projektu – agile dla kierowników projektów, PRINCE2 Foundation 2017 (Wykaz 

szkoleń z uczestnikami zamieszczono jako zał. 9 w części III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe, załączniki 

dodatkowe.  

 

4. systemu motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej 

oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych 
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Wyróżniający się studenci zarówno w zakresie aktywności sportowej, artystycznej, jak również 

organizacyjnej mogą korzystać ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów, którego zasady przyznawania 

reguluje Regulamin świadczeń dla studentów OSW - Zarządzenie Rektora 45/2021 – Część III, załącznik nr 3, 

załączniki dodatkowe - Zał. 10). 

Bardzo ważnym elementem uzupełniającym proces dydaktyczny jest rozwój kompetencji naukowych 

studentów. Wyrazem tego jest aktywne funkcjonowanie koła naukowego: Koła Naukowego Ekonomistów. 

Członkowie kół biorą aktywny udział w realizacji projektów badawczych, w tym konferencjach 

międzynarodowych. Działalność w Kołach Naukowych daje studentom możliwość realizowania własnych 

pomysłów naukowych, czego konsekwencją są badania będącą podstawą do opracowania prac dyplomowych. 

Członkowie kół biorą systematycznie udział w sesjach kół naukowych OSW, ogólnopolskich i lokalnych 

sympozjach oraz konferencjach naukowych.  

Corocznie organizowany jest uczelniany konkurs na najlepszą pracę dyplomową, do którego jest typowana 

jedna praca z każdego kierunku. W konkursie na najlepszą pracę dyplomową przyznawane są nagrody 

pieniężne. Ważnym elementem w strategii funkcjonowania Wydziału jest naturalna ścieżka rozwoju 

naukowego studentów. Studenci informowani są o różnych formach wsparcia dla ich aktywności za pomocą 

następujących kanałów: strona internetowa Uczeni, profil Uczelni na facebooku, kontakt mailowy ze Starostami 

i Opiekunami lat oraz bezpośrednio ze studentami, tablice ogłoszeń przy Dziekanacie i Sekretariacie. 

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dostępne są bezpośrednio u pracowników Działu Organizacji 

Dydaktyki i Spraw Studenckich. 

 

5. sposobów informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej, 

Studenci informowani są o różnych formach wsparcia za pomocą następujących kanałów: strona 

internetowa Uczeni, profil Uczelni na Facebooku, kontakt mailowy ze Starostami i Opiekunami lat oraz 

bezpośrednio ze studentami, tablice ogłoszeń przy Dziekanacie. Szczegółowe informacje o pomocy materialnej 

dostępne są bezpośrednio u pracowników Dziekanatu. Natomiast Regulamin świadczeń dla studentów OSW, 

lista wymaganych dokumentów, szczegółowe kryteria i zasady oraz wnioski stypendialne znajdują się na stronie 

Uczelni. 

 

6. sposobu rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego 

skuteczności, 

Studenci mają możliwość składania skarg i wniosków bezpośrednio do dziekanatu lub do władz Uczelni.  

Z analizy ostatnich miesięcy wynika, że znaczna część wniosków dotyczy obniżenia czesnego z uwagi na stan 

epidemiczny w Polsce. Są to również wnioski o zmianę sposobu realizacji zajęć oraz wsparcie informatyczne w 

zakresie prowadzonych zajęć zdalnych. W ostatnim czasie zwiększyła się również ilość wniosków dotyczących 

możliwości noclegowych w posiadanym akademiku, zapewniającym miejsca studentom  spoza Olsztyna. Skargi  

i wnioski są rozpatrywane przez osoby właściwe do załatwienia sprawy zgodnie z treścią pisma. W przypadku 

wniosków dotyczących obniżenia czesnego wszystkie decyzje były negatywne. Wskazano studentom możliwość 

złożenia wniosku do Rektora o zapomogę. Z funduszu stypendialnego Uczelnia  przeznaczyła znaczną część 

środków na wsparcie studentów dotkniętych COVID-19. Decyzje o zmianie formy realizacji zajęć w pandemii 

były podejmowane na bieżąco. W chwili obecnej wszystkie zajęcia realizowane są w formie kontaktu 

bezpośredniego w siedzibie Wydziału. W kwestii wsparcia informatycznego wszystkie osoby zainteresowane 

miały i mają kontakt z informatykiem, który reaguje na bieżąco i stara się od razu rozwiązywać problemy. 

Uczelnia wspiera również studentów w zakresie miejsc noclegowych dostępnych w Domu Studenckim Uczelni.  

 

7. zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji 

kadry wspierającej proces kształcenia 

Kadra administracyjna Uczelni jest przygotowana do obsługi studentów zgodnie z zajmowanym 

stanowiskiem pracy. Wszelkie informacje na temat sposobu i form kontaktu są umieszczone na stronie 

internetowej Uczelni. Studenci mogą kontaktować się z pracownikami osobiście, telefoniczne, przez e-mail 
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oraz za pomocą Facebooka. Poziom i skuteczność obsługi jest na  bieżąco monitorowana. Ocena pracy 

przeprowadzana jest zarówno na podstawie anonimowych ankiet, które studenci wypełniają, jak również 

oceny dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego. Kwalifikacje kadry są również na bieżąco 

podnoszone poprzez samodzielne dokształcanie się oraz udział w kursach i szkoleniach np. "Kurs 

kompetencji miękkich dla administracji na wielokulturowej uczelni” czy szkolenie z zakresu „Tworzenia 

materiałów e-learningowych” oraz „Zarządzanie szkoleniami i uczestnikami szkoleń”, „Zarządzanie biurem 

obsługi studenta”, „Dokumenty i arkusze w Office 365”, „Praca w chmurze”, szkolenia językowe oraz 

komputerowe, w których brała udział większość pracowników administracji. Permanentne doskonalenie 

pracowników w celu wsparcia procesu kształcenia jest istotnym elementem w ocenie władz Uczelni. 

 

8. działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 

dyskryminacji i przemocy wobecstudentów, jak również pomocy jej ofiarom,  

Studenci kierunku ekonomia wspierani są wielopoziomowo. Już podczas Inauguracji roku akademickiego 

następuje przedstawianie kwestii organizacyjnych  i zapoznanie z władzami Wydziału i Uczelni oraz opiekunami 

kierunku. Na bieżąco, podczas zjazdów w kontakcie bezpośrednim, jak również za pośrednictwem strony 

internetowej, informacji wysyłanej na skrzynki mailowe i w mediach społecznościowych przekazywane  

są informacje przez opiekunów roku, kierownika Katedry, opiekuna koła naukowego oraz pracowników 

dziekanatu. Na pierwszych zajęciach przedstawione zostają zarówno zakładane efekty uczenia się, treści 

kształcenia, wymagania związane z zaliczeniem zajęć. Przed rozpoczęciem praktyk przekazywane są wymogi 

dotyczące ich realizacji.  Studenci są informowani przez opiekunów praktyk również o tym, że powinni zgłaszać 

trudności z związane z realizacją praktyk, co szczególnie ważne w okresie pandemii.  

Podczas spotkań ze studentami i opiekunami lat, jak również podczas konsultacji z Dziekanem  

i Kierownikiem Katedry Ekonomii Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, poruszane są zagadnienia 

dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i wykluczenia społecznego. 

Wsparcie studentów odbywa się również poza zajęciami dydaktycznymi. W sytuacjach niestandardowych, 

wymagających indywidualnego podejścia, wsparcie odbywa się przez zapewnienie indywidualnego kontaktu 

między innymi w ramach indywidualnych konsultacji z wykładowcami, zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak 

i online. Otwartość i zindywidualizowany stosunek do studentów cechuje wszystkie nasze działania. 

Na terenie uczelni działa Biuro Osób Niepełnosprawnych oraz Punkt Pomocy Psychologiczno- 

Pedagogicznej, którego celem jest: 

- wsparcie zdrowia psychicznego, poradnictwo w sytuacjach problemowych, w trudnościach w relacjach  

z bliskimi osobami, w relacjach interpersonalnych, społecznych, w problemach związanych z samoakceptacją, 

pewnością siebie, asertywnością, 

- efektywnego uczenia się, wypracowanie strategii edukacyjnych pomagających w zaliczeniach i egzaminach, 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, motywacją do nauki, lepszej organizacji czasu i koncentracji 

uwagi,  

 rozwoju osobowego. 

W programach studiów są obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP. Na Wydziale przeprowadzane są próbne 

alarmy przeciwpożarowe, zgodnie z odrębnymi przepisami. Studenci zapoznają się z praktycznymi procedurami 

ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Ważnym elementem jest również bezpieczeństwo studentów podczas 

realizacji praktyk zawodowych. Każda placówka przed rozpoczęciem praktyki realizuje szkolenie BHP.  

Nad bezpieczeństwem studentów czuwają również kierownicy praktyk powoływani przez dziekana spośród 

nauczycieli akademickich, jak również opiekunowie wyznaczeni w placówkach, którzy mają obowiązek 

nadzorowania studentów.  

 

9. współpracy z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

Samorząd studencki pełni bardzo ważną rolę. Przedstawiciele studentów wchodzą w skład: Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Uchwała Senatu 60/2021- część III, załącznik nr 3, Załączniki dodatkowe 

– Zał. 12), są członkami Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej - Zarządzenie 
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Rektora 47/2021, załącznik nr 3, Załączniki dodatkowe – Zał. 12), podejmują decyzje w sprawie ustalenia 

dochodu na osobę w rodzinie – uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (Zarządzenie Rektora 

46/2021 – część III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe – Zał. 13)  zatwierdzają podział dotacji podmiotowej na 

zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów OSW. Ponadto Samorząd Studencki 

organizuje lub współorganizuje różne wydarzenia, których celem jest integracja środowiska studenckiego oraz 

współpraca z otoczeniem zewnętrznym. Rektor wspiera finansowo aktywność Samorządu studenckiego w tym 

zakresie. Kompetencje samorządu określa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W celu 

zintensyfikowania działań samorządu, Władze Uczelni przyjęły zasadę organizowania cyklicznych spotkań  

z przedstawicielami samorządu w celu pełniejszego i szybszego rozpoznania potrzeb i problemów studentów. 

Samorząd aktywnie wspomaga działania marketingowe i promocyjne OSW, pełni funkcję przedstawiciela 

wszystkich studiujących, ale w swych działaniach ukierunkowany jest również na akcje o charakterze 

wolontarystycznym. Władze Uczelni ściśle współpracują z samorządem studenckim, zarówno w obszarze 

bezpośrednio związanym z procesem studiowania, jakością i doskonaleniem kształcenia, jak i w obszarze 

wsparcia w podejmowanych inicjatywach na rzecz integracji społeczności studenckiej. 

 

10. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz motywowania 

studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udziału w ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów. 

Przedstawiciele Samorządu studentów są członkami organów kolegialnych. Dzięki temu posiadają bieżącą 

wiedzę na temat działalności Uczelni oraz mają możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu funkcjonowania 

Wydziału. Przedstawiciele Samorządu mogą zatem zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje 

udoskonalenia do obowiązujących zasad i form wsparcia. Elementem monitorowania systemu wsparcia jest 

ocena pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych oraz działalności wszystkich komórek Uczelni 

przez studentów. Ankietyzacja przeprowadzana jest wśród wszystkich studentów z wykorzystaniem Arkusza 

studenckiej oceny procesu dydaktycznego i funkcjonowania uczelni (wyniki takiego badania przedstawiono  

w Kryterium 5 punkt 5.7). Oprócz odpowiedzi na pytania zamknięte studenci mają również możliwość 

wypowiedzenia się na wskazany przez siebie temat. Ponadto wykonywane są przez studentów ankiety 

oceniające poszczególne zajęcia dydaktyczne. Informacje zebrane w trakcie monitoringu są analizowane,  

a wnioski są podstawą do podejmowania działań naprawczych. Istotne znaczenie przy ocenie i doskonaleniu 

systemu wsparcia ma opinia interesariuszy wewnętrznych w postaci pracowników katedr oraz zewnętrznych, 

np. placówek realizujących zajęcia kliniczne lub praktyki zawodowe. Przedstawiciele są w stałym kontakcie  

z Dziekanem Wydziału i na bieżąco monitorują i udoskonalają proces kształcenia. 

 

 

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

i osiąganych rezultatach 

1. zakresu, sposobów zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym 

przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o warunkach przyjęć na studia, 

programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach 

Olsztyńska Szkoła Wyższa zapewnia swoim wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom  pełny dostęp  

do informacji poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, mailing, MS Teams, a także wykorzystując 

bardziej tradycyjne formy, jak tablice ogłoszeniowe, czy  materiały informacyjne udostępniane podczas różnych 

wydarzeń (ulotki, plakaty, broszury, itp.). Strona internetowa Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dostępna jest pod 

adresem www.osw.edu.pl. Udostępniany jest tutaj szeroki wachlarz informacji dotyczących różnych aspektów 

życia Uczelni.  W Biuletynie Informacji Publicznej  znajdują się akty prawne dotyczące funkcjonowania instytucji, 

mi.in.:  statut, regulamin studiów, uchwała rekrutacyjna, regulamin świadczeń dla studentów, regulamin 

praktyk studenckich. Na stronie dostępne są informacje o działalności poszczególnych Wydziałów  i  jednostek, 

http://www.osw.edu.pl/
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takich jak Dział Organizacji Dydaktyki i Spraw Studenckich, Biblioteka, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Dział 

Współpracy Zagranicznej, czy Centrum Zdrowia i Sportu.  

Upubliczniane są informacje o wszelkich planowanych lub dokonanych wydarzeniach, tj. konferencjach 

naukowych, seminariach,  debatach, forach kół naukowych, wizytach studyjnych, wydarzeniach kulturalnych, 

inicjatywach studenckich czy informacjach o osiągnięciach studentów i pracowników naukowych OSW.  

W strefie STUDENCI publikowane są dane niezbędne do studiowania, m.in.: plany zajęć, wytyczne dotyczące 

praktyk zawodowych i prac dyplomowych, terminy konsultacji, organizacja roku akademickiego, opiekunowie 

kierunków, informacje o pomocy materialnej, informacje dotyczące działalności kół naukowych i Samorządu 

Studenckiego. W strefie KANDYDACI zainteresowani kształceniem w Olsztyńskiej Szkole Wyższej  mają 

zapewniony kompleksowy dostęp do informacji o warunkach rekrutacji, tj.: do charakterystyki kierunków 

włącznie z opisem sylwetki absolwenta, obowiązujących opłat i promocji oraz do sylabusów przedmiotów, 

które są podstawowym źródłem informacji o programie kształcenia.  Rekrutacja odbywa się zdalnie poprzez 

platformę apply.vistula.edu.pl, za pomocą której uczelnia kontaktuje się z kandydatem w celu poinformowania 

go o statusie i wyniku naboru. Dodatkowym, ważnym i coraz bardziej popularnym kanałem informacyjnym 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej są media społecznościowe: Instagram 

(https://www.instagram.com/olsztynska_szkola_wyzsza/) i Facebook 

https://www.facebook.com/olsztynska.szkola.wyzsza). Z FB zintegrowany jest dodatkowo komunikator 

Messenger umożliwiający kolejną formę kontaktu osób zainteresowanych z Uczelnią.  

 

2. sposobów, częstości i zakresu oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących w tym zakresie. 

Częstotliwość odwiedzin na stronie internetowej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz popularność publikacji 

monitorowana jest systematycznie przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych, jakimi dysponuje strona. Daje 

to możliwość oceny skuteczności informacji skierowanej do odbiorcy, a w przypadku słabego zainteresowania 

Uczelnia wykorzystuje dodatkowe kanały komunikacyjne, np. wysyła daną informację na grupowe adresy  

e-mailowe, lub wykonywane są bezpośrednie rozmowy telefoniczne. Ogółem miesięcznie strona Olsztyńskiej 

Szkoły Wyższej odwiedzana jest ok. 70 tys. razy i liczy ponad 300 tys. odsłon poszczególnych zakładek. 

Podobnie monitorowany jest zasięg informacji umieszczanych na Facebook`u Uczelni. Za pomocą narzędzi 

statystycznych FB oceniany jest zasięg informacji oraz liczba i rodzaj reakcji obserwujących, którzy ponadto 

mają możliwość bezpośredniej interakcji (pozostawienia komentarza pod określoną informacją).  

Profil Olsztyńskiej Szkoły Wyższej posiada rosnącą liczbę obserwujących i obecnie wynosi ona 3253. 

Czytelność strony internetowej oraz jakość i zakres dostępności informacji konsultowana jest zarówno  

z Samorządem Studenckim, jak i z kadrą dydaktyczną i administracyjną. Zgłaszane są także indywidualne 

zapytania ze strony użytkowników, które dają obraz nowych potrzeb dotyczących dostarczania danych. Dzięki 

temu strona internetowa ulega ciągłej modernizacji i jest przystosowywana do zmieniających się wymagań. 

Dodatkowo prowadzone są dwutorowo badania dotyczące źródeł wiedzy o uczelni. Jedne – za pomocą narzędzi 

platformy rekrutacyjnej, drugie - przy użyciu anonimowej ankiety, wypełnianej podczas podpisywania umowy  

z OSW. Wyniki badań pomagają określić sylwetkę studenta Uczelni oraz dają obraz skuteczności kanałów 

informacyjnych, pozwalając tym samym udoskonalić ścieżkę komunikacji z potencjalnymi kandydatami  

na studia. Pozwala to nie tylko optymalizować działania wizerunkowe i promocyjne Uczelni, ale nieustannie 

doskonalić jakość publicznego dostępu do informacji.  

 

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

i doskonalenie programu studiów 

1. sposobów sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem 

studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek,  

w tymkompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia  

na kierunku 
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Jakość kształcenia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej jest monitorowana, doskonalona i oceniana na bieżąco 

przez zespół kierowniczy i Wydziałową Komisję ds. Programów i Jakości Kształcenia (WKdsPiJK). W skład komisji 

wchodzi po 2 przedstawicieli każdego kierunku studiów prowadzonego na wydziale oraz przedstawiciel 

studentów. Przewodniczącym komisji jest dziekan wydziału. Do zadań WKdsPiJK należy monitorowanie i ocena 

funkcjonowania procedur wchodzących w skład Wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia. Przykładowy mechanizm kontroli funkcjonowania procedur systemu ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację przedstawia poniższa tabela. Cały dokument wraz z opisem poszczególnych 

procedur zamieszczony został w Części III raportu – załącznik nr 3, załączniki dodatkowe – zał. 6. 

 
W ramach WWSZJK obowiązują następujące procedury:  

1) tworzenia nowych i weryfikacji dotychczasowych programów studiów;  

2) udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w tworzeniu i modyfikacji programów kształcenia;  

3) transparentności procesu kształcenia;  

4) kontroli przebiegu procesu kształcenia;  

5) okresowej oceny nauczycieli akademickich;  

6)  organizacji kształcenia i oceny infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia;  

7) weryfikacji efektów uczenia się i wymogów stawianych studentom;  

8) archiwizowania prac kontrolnych, zaliczeniowych, egzaminacyjnych;  

9) organizacji studenckich praktyk zawodowych;  

10) kontroli i monitorowania realizacji praktyk zawodowych;  

11) kontroli jakości procesu dyplomowania;  

12) potwierdzania efektów uczenia się;  

13) badania opinii absolwentów i ich karier zawodowych;  

14) oceny warunków i jakości kształcenia. 

Doskonalenie programu kształcenia na kierunku Ekonomia prowadzone jest w sposób systematyczny,  

na każdym etapie kształcenia, zgodnie z procedurami WWSZJK. Do mechanizmów mających na celu 

doskonalenie programu kształcenia i podnoszenie jakości kształcenia należą: 

 systematyczna analiza i krytyczna ocena dokumentacji weryfikacji efektów kształcenia na poszczególnych 

przedmiotach po zakończeniu ich realizacji; 
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 monitorowanie jakości procesu kształcenia poprzez hospitacje i ankietyzację zajęć odbywających  

się na uczelni oraz w placówkach, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu;  

  monitorowanie działalności kół naukowych; 

 sprawozdania z działalności poszczególnych Katedr przedstawiane przez Kierowników Katedr  

oraz sprawozdania z działalności Wydziału przedstawiane przez Dziekanów; 

 systematyczne konsultacje dziekana z nauczycielami akademickimi mające na celu wyjaśnianie wątpliwości  

i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w realizacji efektów uczenia się; 

 spotkania dziekana z kierownikami praktyk w celu monitorowania organizacji praktyk zawodowych zgodnie 

z wymogami zawartymi w regulaminie praktyk, instrukcjach praktyk; 

 spotkania dziekana z opiekunami praktyk (zapoznanie z wnioskami wynikającymi z ankiet wypełnianych 

przez studentów na zakończenie cyklu praktyk, ranking placówek, informacje o zmianach w organizacji 

praktyk zawodowych wynikających z nowych programów kształcenia). 

Kompleksowa ocena procesu kształcenia na Wydziale  przedstawiana jest na Senacie Uczelni  

po zakończonym roku akademickim. Z wynikami oceny pracy Wydziału są zapoznawani pracownicy naukowo-

dydaktyczni na zebraniu dydaktycznym przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Informacje są także 

przekazywane interesariuszom zewnętrznym oraz przedstawicielom interesariuszy wewnętrznych – studentów. 

 

 

2. zasad projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

Zasady projektowania, modyfikowania i zatwierdzania programów kształcenia określają procedury  

Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przy projektowaniu programu 

studiów uwzględnia się misję i strategię rozwoju Uczelni oraz Wydziału, potencjał badawczy  

i dydaktyczny, posiadaną infrastrukturę, wyniki konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi (przedstawiciele 

pracodawców, Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych) i wewnętrznymi (wykładowcy, studenci), 

wzorce krajowe i międzynarodowe w zakresie kierunku kształcenia, wymogi ustawowe (Ustawa z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r, 

Dz. U. poz. 1573, Zał. nr 7). Przy opracowaniu i doskonaleniu programu kształcenia uwzględniane są wnioski  

z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu 

karier zawodowych absolwentów. 

Przygotowywanie propozycji projektu programu studiów oraz zmian programu; przeprowadzenie 

okresowego przeglądu i weryfikacja programów studiów, w szczególności w zakresie: a) właściwego doboru 

przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów uczenia się;  

b) sprawdzania treści programowych przedmiotów w odniesieniu do osiągnięcia założonych  

efektów uczenia się; c) opiniowanie kart/programów przedmiotów prowadzonych na kierunku – to zadania 

wykonywane przez Wydziałową Komisję ds. Programów i Jakości Kształcenia.  

Program studiów oraz jego zmiany są przedkładane przez dziekana na posiedzeniu Senatu OSW z wnioskiem 

o jego zatwierdzenie. 

 

3. sposobów i zakresu bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów  

na ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach 

Monitorowanie procesu kształcenia jest prowadzone na bieżąco, w sposób systematyczny, zgodnie  

z procedurami WWSZJK. Komisja ds. Jakości i Programów Kształcenia weryfikuje programy studiów, 

dostosowując je do aktualnych wytycznych oraz sprawdza programy pod względem zgodności merytorycznej. 

Okresowej ocenie podlegają również sylabusy, w których weryfikowane są przede wszystkim cele oraz sposoby 

weryfikacji efektów uczenia się oraz adekwatność zastosowanych rozwiązań.  Dziekan i kierownicy katedr 

zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2020 Rektora OSW (Część III, załącznik nr 3, załączniki dodatkowe – załącznik  

nr 14) byli zobowiązani do bieżącego monitorowania zajęć dydaktycznych prowadzonych  w czasie 

rzeczywistym na platformie MS Teams. Dziekan prowadzi również systematyczną analizę materiałów 

zamieszczanych na platformie Moodle (terminowość udostępniania, jakość materiałów). Elementem 
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monitoringu są dyżury dziekana w czasie których studenci i wykładowcy na bieżąco zgłaszają problemy,  

co pozwala na sprawne ich rozwiązywanie i wpływa na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu 

kształcenia. Podsumowaniem wyników monitorowania realizacji programu kształcenia jest coroczna ocena 

własna wydziału, w której oceniane są warunki kształcenia i jego jakość. Wnioski wynikające z oceny  

są przedstawiane na Senacie oraz wykorzystywane do doskonalenia programów. Studenci monitorują też 

jakość procesu dydaktycznego poprzez udział w badaniach ewaluacyjnych. Podstawowym badaniem jest 

prowadzona ankieta wśród studentów, dzięki której studenci oprócz oceny procesy dydaktycznego, mają 

możliwość wyrażenia propozycji zmian i zgłaszania swoich uwag na temat funkcjonowania Wydziału i Uczelni. 

  

 

4. sposobów oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, z uwzględnieniem 

poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów uczenia się na rynku 

pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów 

Potwierdzanie efektów na każdym etapie kształcenia obejmuje: 

 system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych – Nauczyciele akademiccy prowadzący 

zajęcia dydaktyczne są zobowiązani do weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z zapisami w sylabusach 

przedmiotów, stosując zarówno formujące, jak i podsumowujące sposoby oceny. Po zakończeniu realizacji 

przedmiotu prowadzący zajęcia dydaktyczne są zobowiązani do: niezwłocznego przedstawienia wzorów 

zastosowanych testów egzaminacyjnych/zaliczeniowych, tematów zaliczeniowych prac pisemnych, katalogów 

pytań (w przypadku egzaminu/zaliczenia ustnego), tematów prezentacji, kryteriów zaliczeń praktycznych oraz 

innych zastosowanych form oceny. Materiały te powinny zostać złożone w dziekanacie wraz ze  sprawozdaniem 

z weryfikacji założonych efektów uczenia się. Oceny uzyskiwane przez studentów w czasie realizacji treści 

programowych są przekazywane przez wykładowców na bieżąco. Oceny podsumowujące (zgodnie z §16 

Regulaminu Studiów) wykładowcy  mają obowiązek podać do wiadomości studentów w terminie 14 dni od daty  

zaliczenia/egzaminu. 

 system weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk - Warunkiem zaliczenia praktyki jest 

uzyskanie zaliczenia (potwierdzonego podpisem opiekuna) wykonania procedur zamieszczonych w Karcie 

Praktyk. Ocenie opisowej podlegają również kompetencje społeczne, m.in.: dbałość o samokształcenie, 

świadomość własnych ograniczeń, krytycyzm w ocenie podejmowanych działań, inicjatywa, samodzielne 

wykonywanie powierzonych zadań, przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Po realizacji praktyk studenci 

dokonują samooceny umiejętności i kompetencji nabytych w czasie praktyk zawodowych poprzez wypełnienie 

odpowiedniego kwestionariusza.   

 system sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania) - Proces dyplomowania podlega 

procedurze mającej na celu obiektywną ocenę stopnia przygotowania absolwenta do wykonywania zawodu.  

Proces dyplomowania przeprowadza się dwuetapowo. Pierwszym elementem tego procesu jest seminarium 

dyplomowe. Student realizuje seminarium dyplomowe jako przedmiot planu studiów, gdzie na ogólnych 

zasadach przeprowadzana jest weryfikacja efektów, przewidzianych dla przedmiotów. Rolą wykładowcy 

prowadzącego seminarium jest ocena osiągnięcia przez dyplomanta wiedzy, umiejętności i kompetencji 

związanych z przygotowaniem, wyborem tematu pracy, spisu treści pracy, opracowaniem narzędzi badawczych 

i wykonaniem stosownych analiz i syntezy. Promotor nadzoruje pracę dyplomanta, w tym pisanie pracy. 

Złożenie oceny pracy przez promotora i recenzji przez recenzenta, kończy pierwszy etap weryfikacji procesu 

dyplomowania. Zalecana objętość pracy dyplomowej: na studiach licencjackich kształtuje się w przedziale  

50-70 stron, a na studiach magisterskich: 60-100 stron. Praca dyplomowa na studiach licencjackich powinna 

wykazywać umiejętności warsztatowe i redakcyjne autora. Praca magisterska powinna mieć charakter 

badawczy i wykazywać umiejętności formułowania problemu badawczego oraz rozwiązania go metodami 

naukowymi, analizą interpretowania i formułowania wniosków. 

Pozytywne zakończenie procedury antyplagiatowej pracy dyplomowej, dopuszcza studenta  

do drugiego etapu - egzaminu dyplomowego. Obrona pracy odbywa się przed 3-osobową komisją złożoną  

z przewodniczącego (funkcję tę pełni dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki ze stopniem  
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co najmniej doktora), egzaminatora (promotor) oraz członka komisji (recenzent). Zdanie tego egzaminu kończy 

proces dyplomowania. Weryfikacji efektów uczenia się dla tego etapu dokonuje komisja egzaminu 

dyplomowego. Wiedzę i umiejętności dyplomanta opisują recenzje pracy dyplomowej, a umiejętność 

prezentacji swojej pracy i odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, ostatecznie weryfikują osiągnięte efekty  

przez dyplomanta. Ustalenie oceny z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów odbywa  

się na niejawnym posiedzeniu komisji. Ocena z egzaminu dyplomowego podawana jest do wiadomości 

studentowi przez przewodniczącego komisji, bezpośrednio po naradzie komisji egzaminacyjnej. 

Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów 

jest ocena końcowa ze studiów, której sposób obliczania określa regulamin studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 

oraz Uchwała nr 33/2020 Senatu OSW w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy 

dyplomowej. 

WKdsPiJK dokonuje analizy dokumentacji zaliczeń i egzaminów (wzorów zastosowanych narzędzi 

weryfikacji). Kryterium oceny jest zgodność zastosowanych sposobów oceny z zapisanymi w sylabusach,  

adekwatność kryteriów zaliczeniowych do zdefiniowanych efektów uczenia się oraz kompletność dokumentacji, 

trafność doboru narzędzi do zdefiniowanych efektów uczenia się. Efekty analizy WKdsPiJK zamieszcza  

w protokole pokontrolnym. W ramach procedury kontroli jakości procesu dyplomowania dokonywana jest 

ocena losowo wybranych prac dyplomowych (po 2 prace z każdej grupy seminaryjnej) po zakończonym 

procesie dyplomowania. Oceny dokonuje WKdsPiJK. 

Wnioski z oceny osiągnięcia efektów uczenia się są przedstawiane nauczycielom i innym osobom 

prowadzącym zajęcia dydaktyczne w celu wdrożenia uwag w dalszej pracy oraz są elementem kompleksowej 

oceny pracy Wydziału przedstawianej na posiedzeniu Senatu. 

 

5. zakresu, form udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 

zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów 

Uczelnia prowadzi systematyczną współpracę z 3 grupami interesariuszy: 

interesariusze wewnętrzni – nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia –  uczestniczą  

w licznych konsultacjach indywidualnych, zespołowych oraz pracy katedr. Celem tych działań jest doskonalenie 

procesu kształcenia poprzez wdrażanie aktywnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, uaktualnianie 

sylabusów przedmiotów z uwzględnieniem uwag wynikających z przeprowadzonej weryfikacji efektów 

kształcenia, uczestnictwo we wdrażaniu procedur WWSZJK. 

interesariusze wewnętrzni – studenci oraz Samorząd Studencki - aktywnie uczestniczą w procesie oceny 

kształcenia i modyfikowania programów. 

interesariusze zewnętrzni - przedstawiciele pracodawców - aktywna współpracę w ramach zawartych umów  

i porozumień o współpracy jednostkami społeczno-gospodarczymi (szczegóły współpracy opisano w Kryterium 

6).  

Stały kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala na analizę aktualnej sytuacji  

oraz zapotrzebowania rynku pracy. Ważnym źródłem wiedzy są wnioski z Badania opinii pracodawców.  

 

6. sposobów wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń 

w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku.  

W doskonaleniu procesu kształcenia wykorzystywane są wyniki zewnętrznych ocen jakości kształcenia. 

Ostatnia akredytacja kierunku była przeprowadzona w  2016. r. Wszystkie rekomendacje PKA zawarte  

w raporcie dotyczące procesu organizacji kształcenia na kierunku Ekonomia zostały uwzględnione  

i wprowadzone (Część III Raportu, Załącznik 2). 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). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów  

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

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 

- Unikatowy, autorski program kształcenia. 

Spójna koncepcja kształcenia, wyróżniająca  

się integracją treści programowych  

dyscypliny ekonomia i finanse z treściami  

z zakresu zarządzania, matematyki,  

informatyki, prawa decydująca  

o interdyscyplinarnym charakterze  

kierunku.  

- Koncepcja kształcenia ciągle doskonalona 

przy aktywnej, ukształtowanej  

formie współpracy z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym.  

- Kształcenie z wykorzystaniem własnego,  

interdyscyplinarnego potencjału kadry  

naukowo-dydaktycznej. Znaczna część  

kadry posiada doświadczenia zawodowe  

zdobywane poza uczelnią.  

- Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna  

i naukowa. Funkcjonalny  

budynek dydaktyczny, wyposażony  

w przestronne sale dydaktyczne, a także  

nowoczesną Bibliotekę. 

- Czołowe miejsce uczelni, jako niepublicznej 

w Olsztynie i województwie. Dobre wyniki 

ewaluacji wśród studentów. 

 

Słabe strony 

- Małe zainteresowanie studentów 
mobilnością, szczególnie wyjazdami na 
praktyki zagraniczne. 

- Profil praktyczny odsuwa na dalszy plan 
finansowanie badań naukowych, także z 
udziałem studentów. 

- Niewystarczające zaangażowanie 
nauczycieli akademickich w pozyskiwaniu 
grantów badawczych. 
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Szanse 

- Stosunkowo wysoki popyt na absolwentów 

kierunku ekonomia, wyposażonych w wiedzę  

interdyscyplinarną oraz praktyczne  

umiejętności w gospodarce. 

- Możliwości rozwoju współpracy  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym  

w celu lepszego przygotowania  

absolwentów do potrzeb rynku pracy. 

- Większe włączenie praktyków w proces  

kształtowania programu studiów i proces  

Zagrożenia 

- Postępujący niż demograficzny, powodujący 

ciągły spadek liczby studentów.  

- Trend do studiowania w dużych  

ośrodkach akademickich. Studenci preferujący 

studia w największych miastach Polski. 

- Konkurencja na lokalnym rynku usług 

edukacyjnych. 

- Spadek kompetencji osób przyjmowanych na 

studia. 
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kształcenia. 

- Wzrost zainteresowania studentów  

zagranicznych studiami w Olsztyńskiej Szkole 

Wyższej. Obserwowany w ostatnich latach 

wzrost liczby studentów z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, w połączeniu z 

aktywną promocją OSW na  

Ukrainie oraz większa liczba studentów  

z zagranicy uczestniczących w wymianie  

międzynarodowej, stwarzają możliwości  

wzrostu umiędzynarodowienia Wydziału  

i pozyskania studentów również na  

kierunku ekonomia. 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

…………………………………………………                               ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)                                         (podpis Rektora) 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 


