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Załącznik do uchwały Senatu nr 1a/02/20 z dnia 05.02.2020 roku w sprawie określenia i funkcjonowania Polityki Jakości Uczelni. 

 

 

Polityka jakości 

 

 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni jest 

pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Od wielu lat kształci kadry dla administracji, 

prawa i biznesu. 

 Naczelną wartością WSAiB a zarazem przesłaniem dla jej studentów i pracowników 

jest łacińska sentencja autorstwa Horacego Sapere aude czyli miej odwagę posługiwać się 

własną mądrością. Stwierdzenie to stało się elementem godła Uczelni stanowiąc główny 

wyznacznik celów strategii i polityki jakości.  

 Jednocześnie przyjmując za wzór działalność i dorobek Eugeniusza Kwiatkowskiego -  

patrona uczelni - Uczelnia uznaje, że jej najważniejszym zobowiązaniem wobec studentów, 

pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych jest zapewnienie najwyższych standardów 

jakościowych.  

 Polityka jakości ustanawia ramy dla określenia uczelnianego oraz wydziałowych 

systemów zapewnienia jakości kształcenia oraz jest formą zobowiązania kierownictwa Uczelni 

do ustawicznego doskonalenia systemów zarządzania jakością dla zapewnienia najwyższych 

standardów kształcenia.  

 

 Misją Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest 

nowoczesne i profesjonalne kształcenie kadry menedżerskiej i specjalistycznej z zakresu 

zarządzania, finansów,  administracji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz logistyki .  

 Misją Uczelni jest również propagowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych 

przekonań i poglądów. Uczelnia kształci kwalifikowane, profesjonalne i przedsiębiorcze kadry, 

zasilające zarówno gospodarkę lokalną, ogólnopolską jak również i międzynarodową. 

Realizuje nowoczesny program studiów, dostosowany do zmieniających się wymogów rynku 

pracy. Zapewniając wysoki poziom kształcenia oraz jego praktyczny wymiar Uczelnia tworzy 

warunki do kształcenia nowoczesnych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki oraz 

profesjonalnie funkcjonującej administracji. 

 

 Tak sformułowane naczelne wartości oraz misja stanowi zobowiązanie stosowania       

i przestrzegania Polityki jakości w zakresie następujących celów: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Horacy_%28poeta%29
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w obszarze kształcenia: 

 stosowanie mechanizmów zapewniających, że programy studiów będą opierać się na 

najnowszych osiągnięciach nauki i techniki oraz będą spełniać wymagania rynku pracy, 

 systematyczne podnoszenie poziomu i efektywności kształcenia, 

 kształtowanie partnerskich stosunków studenci – nauczyciele, 

 ciągłą adaptację do zmieniających się uwarunkowań rynku pracy, 

 zwiększanie zadowolenia studentów dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i narzędzi 

kształcenia;  

w obszarze zasobów kadrowych: 

 zatrudnianie kompetentnej kadry badawczo– dydaktycznej, 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności przez nauczycieli akademickich, 

 podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m.in. poprzez odpowiedni system motywacyjny dla 

nauczycieli, 

 sukcesywne doskonalenie nauczycieli akademickich w celu zapewnienia wysokiego 

poziomu i stałego rozwoju kadry badawczo - dydaktycznej, 

 praktykę planowania kariery akademickiej, 

 efektywne inwestowanie w zasoby ludzkie oraz kształtowanie kultury nauczania; 

w obszarze infrastruktury dydaktycznej i naukowej: 

 efektywne inwestowanie w infrastrukturę w celu sprostania wzrastającym oczekiwaniom 

ze strony studentów i pracowników, 

 systematyczna modernizacja infrastruktury wspierającej jakość kształcenia oraz 

możliwości prowadzenia działalności naukowej, 

 podejmowanie wszelkich inicjatyw i działań umożliwiających coraz większą ekonomizację 

funkcjonowania infrastruktury, a w tym przede wszystkim oszczędność energii 

elektrycznej i cieplnej;  

w obszarze finansów: 

 mądre, racjonalne i efektywne zarządzanie finansami Uczelni dla zapewnienia bieżącej 

płynności finansowej oraz akumulacji środków na inwestycje, 

 partnerska współpraca z bankami kredytującymi działalność inwestycyjną Uczelni w celu 

budowania długotrwałych relacji wzajemnego zaufania. 

 

 Tak określona Polityka jakości jest zobowiązaniem kierownictwa Uczelni do jej 

przestrzegania na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej i wyjaśniania wszystkim 

interesariuszom pozytywnych efektów jej stosowania. Jednocześnie Polityka jakości jest 

płaszczyzną do ustanawiania i oceny realizacji zamierzeń i planów Uczelni.  
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 Wszystkich pracowników Uczelni zobowiązuje się do pełnego zaangażowania we 

wdrażaniu celów Polityki jakości dla pomyślnej realizacji misji i celów strategicznych. 
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