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POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA  

NA LATA 2020-2024 

 

 
Polityka jakości kształcenia Wydziału Zarządzania jest zgodna  

z następującymi dokumentami: 

 Misja i strategia rozwoju Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. 

Kwiatkowskiego w Gdyni na lata 2020–2024 (załącznik do uchwały Senatu nr 1/02/20 

z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia misji, strategii rozwoju Uczelni  

na lata 2020 – 2024), 

 Polityka jakości (załącznik do uchwały Senatu nr 1a/02/20 z dnia 5 lutego 2020 r.  

w sprawie określenia i funkcjonowania polityki jakości Uczelni), 

 Polityka  jakości  kształcenia Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu   im. E. 

Kwiatkowskiego  w  Gdyni (załącznik do uchwały Senatu nr 1b/02/20 z  dnia 5  lutego 

2020 r. w sprawie określenia i funkcjonowania polityki jakości kształcenia Uczelni), 

 Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 2020 – 2024 (Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 1/02/2019/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły 

Administracji  i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  z dnia 26 lutego 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wydziału Zarządzania na lata 2020 – 2024).    

        Wydział Zarządzania  jest podstawową jednostką organizacyjną Wyższej 

Szkoły Administracji  i  Biznesu  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  w Gdyni. 
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Naczelną wartością Uczelni 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 uczelni 

i jej polityki jakości.  

Polityka jakości kształcenia ustanawia  ramy  dla Wydziałowego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz jest formą zobowiązania kierownictwa  

i pracowników Wydziału do ustawicznego doskonalenia systemów zapewnienia 

jakości kształcenia. 

Celami polityki jakości kształcenia  jednostki, mieszczącymi się w misji 

Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego są: 

1. Stosowanie mechanizmów zapewniających, że  programy studiów na  

prowadzonych kierunkach studiów będą bazować na najnowszych 

osiągnięciach nauki i techniki oraz będą spełniać wymagania rynku pracy. 

2. Systematyczne doskonalenie procesu kształcenia na wszystkich 

kierunkach studiów. 

3. Podejmowanie działań na rzecz budowania partnerskich relacji studenci –

nauczyciele akademiccy – absolwenci. 

4. Systematyczna współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w  celu 

projektowania, zatwierdzania, okresowego przeglądu i weryfikowania 

kierunkowych efektów uczenia się oraz programów studiów. 

5. Wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia dla stałego 

wzrostu zadowolenia studentów. 

Dla  realizacji  wymienionych  celów Polityki  jakości  kształcenia 

kierownictwo Wydziału będzie podejmowało następujące działania: 
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1. Doskonalenie  programów studiów dla  zapewnienia  ich  spójności   

z   Polską  Ramą Kwalifikacji na poziomach 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. Cykliczne publikowanie i prezentacja efektów badań jakości kształcenia. 

Powyższe cele i działania będą osiągane dzięki stosowaniu następujących 

metod i narzędzi: 

1. Kreowanie praktycznego profilu studiów w oparciu o ścisłą współpracę  

z pracodawcami. 

2. Promowanie kultury jakości dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

zapewnienia jakości kształcenia. 

3. Dokonywanie regularnej samooceny prowadzonej przy zaangażowaniu 

wszystkich pracowników uczelni. 

Wszystkich pracowników Wydziału zobowiązuje się do pełnego 

zaangażowania we wdrażanie Polityki jakości kształcenia Wydziału dla 

pomyślnej realizacji Strategii Rozwoju Wydziału Zarządzania.  

 

Dziekan Wydziału Zarządzania 

 

dr Mariola Łuczak 


