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Polityka Jakości Kształcenia  

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  

im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

 

 

Polityka Jakości Kształcenia WSAiB w Gdyni jest zgodna z następującym dokumentami: 

1. Misja i strategia rozwoju uczelni (uchwała Senatu nr 1/02/2020 z dnia 5 lutego 2020 

roku), 

2. Polityka jakości uczelni (uchwała Senatu nr  1a/02/20 z dnia 5 lutego 2020 roku). 

 

Polityka Jakości Kształcenia ustanawia ramy dla ustawicznego doskonalenia systemu 

zapewnienia  jakości kształcenia.  

WSAiB w Gdyni za główne cele Polityki Jakości Kształcenia uznaje:  

1. stosowanie mechanizmów zapewniających, że programy studiów będą opierać się na 

najnowszych osiągnięciach nauki i techniki oraz będą spełniać wymagania rynku 

pracy, 

2. systematyczne podnoszenie poziomu i efektywności kształcenia, 

3. kształtowanie partnerskich stosunków w relacjach studenci – nauczyciele, 

4. ciągła adaptacja efektów uczenia się do zmieniających się wymagań pracodawców, 

5. zwiększanie zadowolenia studentów dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod            

i narzędzi kształcenia.  

Dla realizacji wymienionych celów Polityki Jakości Kształcenia władze Uczelni będą 

podejmowały następujące działania: 

1. Doskonalenie programów studiów dla zapewnienia ich spójności z  Polską Ramą 

Kwalifikacji na poziomie 6 i 7.  

2. Partycypacja interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie ciągłego 

doskonalenia jakości kształcenia. 

3. Systematyczne analizy porównawcze z najlepszymi uczelniami w kraju i za granicą     

w zakresie programów studiów. 

4. Systematyczne badania studentów w zakresie poziomu satysfakcji z jakości 

kształcenia.  



5. Badania poziomu zadowolenia studentów i absolwentów z przydatności programów 

studiów na rynku pracy.  

6. Cykliczne publikowanie efektów badań jakości kształcenia.  

 

Powyższe cele i działania będą osiągane dzięki stosowaniu następujących metod i narzędzi: 

1. Kształtowania praktycznego profilu studiów w oparciu o systematyczną współpracę z 

pracodawcami. 

2. Promowania kultury jakości dla prawidłowego funkcjonowania systemu zapewnienia 

jakości kształcenia. 

3. Regularnej samoakredytacji prowadzonej przy zaangażowaniu wszystkich 

pracowników Uczelni. 

 

Senat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zobowiązuje 

wszystkich jej pracowników do przestrzegania i stosowania Polityki Jakości Kształcenia     

i stałego doskonalenia procedur systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

 

 

Dr Tomasz Białas 
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