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                                      - struktura 

 

 
 Rada Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego; organ zatwierdzający programy 

kształcenia, programy studiów, plany studiów. Ustala ogólne kierunki działalności 

jednostki zgodne ze strategią Wydziału, w tym związane z realizacją procesu kształcenia. 

Przyjmuje sprawozdania z wykonania zadań w zakresie zapewniania jakości kształcenia 

 

 Dziekan; organ wykonawczy prowadzący bieżący monitoring procesu kształcenia poprzez 

kontrolę działań podległemu Prodziekanowi. W dziedzinie jakości kształcenia zadaniem 

Dziekana jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, w tym 

delegowanie uprawnień do przygotowania planów i programów studiów na jednostki 

organizacyjne Wydziału, zatwierdzanie minimum kadrowego na poszczególnych 

kierunkach studiów. Dziekan odpowiada również za analizę wyników ankiet studentów 

dotyczących oceny pracowników dydaktycznych. 

 

 Prodziekan(i); organ wykonawczy nadzorujący bezpośrednio wprowadzenie i 

funkcjonowanie SZJK. Odpowiedzialny w szczególności za: przygotowanie obsady zajęć, 

sporządzenie planu zajęć, bieżącą kontrolę procesu kształcenia, cykliczną ocenę 

prowadzonych zajęć dokonywaną przez studentów, działalność Rady Programowej 

Interesariuszy, działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Ponadto 

nadzoruje rozwój specjalności naukowych na Wydziale i ich kompatybilność z 

poszczególnymi prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów. Koordynuje prace 

związane z przygotowaniem minimów kadrowych poszczególnych kierunków, dbając o 

zgodność dorobku naukowego z firmowanym kierunkiem studiów oraz prowadzonymi 

przedmiotami. 

 

 Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; organ doradczy i opiniotwórczy Dziekana i 

Prodziekana, kontrolujący bieżące funkcjonowanie SZJK. Podejmuje działania mające na 

celu określenie poziomu jakości kształcenia na Wydziale, a przede wszystkim weryfikuje 

osiąganie kierunkowych efektów kształcenia (m.in. poprzez analizę macierzy pokrycia 

efektów kształcenia, kontrolę prac zaliczeniowych studentów, kontrolę procesu 

dyplomowania). Przygotowuje narzędzia przydatne w procesie kontroli jakości kształcenia. 

Rekomenduje wprowadzenie nowych kierunków czy też określonych zmian w celu 

poprawy jakości kształcenia. Zajmuje się też weryfikacją kart przedmiotów. 

 

 Pełnomocnik ds. interesariuszy zewnętrznych; organ wykonawczy Rektora i Dziekana 

którego zadaniem jest stworzenie bazy interesariuszy zewnętrznych oraz jej późniejsze 

aktualizowanie a także pomoc Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia w 

sprawach dotyczących kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi (organizacja spotkań, 

przygotowanie zawierania umów upowszechnianie dobrych praktyk w tym względzie, 

korespondencja). Jego praca podlega monitorowaniu przez Senat WSZiA poprzez coroczną 

analizę raportów na temat kontaktów z interesariuszami. 

 



 Rada Programowa Interesariuszy; organ doradczy i opiniotwórczy, którego członkami są 

przedstawiciele sfery biznesu i administracji. Głównym zadaniem jest dokonanie analizy 

programów kształcenia pod kątem ich dopasowania do wymogów rynku pracy i oczekiwań 

potencjalnych pracodawców. Do zadań Rady należy również przedkładanie propozycji 

formy i miejsca organizacji praktyk a także inicjowanie i podejmowanie wspólnych 

przedsięwzięć edukacyjnych między WSZiA a interesariuszami. 

 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (do 2015r.); organ wykonawczy 

którego głównym zadaniem była implementacja na Wydziale Ekonomicznym rozwiązań w 

zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji. 

 

 Katedry/Zakłady; organy wykonawcze przygotowujące propozycje nowych kierunków 

studiów i specjalności. Wnioskują o dokonanie ewentualnych zmian w obowiązujących 

planach studiów, w tym dotyczących wprowadzenia nowych przedmiotów, modyfikacji już 

istniejących, itp. Odpowiadają za obsadę zajęć w ramach przydzielonych im przedmiotów. 

 

 


