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Wstęp 
 

Niniejsza Księga Jakości powstała w odpowiedzi na wnioski i rekomendacje powstałe w wyniku 

analizy dotychczas obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Wyższej 

Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI), zawarte w Raporcie z przeglądu WSZJK  

z dnia 14 marca 2018 roku. Raport wskazuje na potrzebę głębokiej modyfikacji WSZJK w celu 

dostosowania go do nowej strategii WSEI oraz zmian, które zaszły w otoczeniu prawnym  

i gospodarczym Uczelni. 

 

Autorzy identyfikują następujące przesłanki i źródła zmian, wymagające uwzględnienia  

w nowym SZJK w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie: 

1. Strategia WSEI z 2018, z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.  

w sprawie kryteriów oceny programowej. 

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.  

w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. 

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 

podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych. 

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub 

o kontynuacji przez niego studiów. 

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.  

w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

11. Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być 

spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2007r. Nr 188, poz. 1347). 
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12. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 

nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (U. z 2011r. Nr 179, poz. 1065). 

13. International Trends in Higher Education, University of Oxford, 2016-17 

(http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/trends%20in%20globalisation_WEB.pdf), 

14. Envisioning pathways to 2030, Megatrends shaping the future of global higher education 

and international student mobility studyportalsc.com, 2018 

15. The European Higher Education Area in 2018, Bologna Process Implementation Report. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union (http://ec.europa.eu/eurydice) 

16. Ten trends transforming education as we know it, European Political Strategy Centre, 

European Union 2017. 

 

Poprzez pracę nad nowym SZJK oraz niniejszym dokumentem, autorzy pragną osiągnąć 

następujące cele strategiczne: 

1. Zapewnić funkcjonowanie i rozwój Uczelni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem  

z zakresie prowadzenia działalności w zakresie szkolnictwa wyższego na terenie RP oraz 

Unii Europejskiej. 

2. Dostosować funkcjonowanie uczelni do przyjętej strategii rozwoju oraz wyzwań 

wynikających z trendów w otoczeniu gospodarczym, oczekiwań studentów, pracodawców 

oraz innych interesariuszy. 

3. Zinstytucjonalizować wewnętrzną wiedzę operacyjną oraz zdefiniować ją w kategoriach 

najlepszych praktyk.   

4. Upowszechnić najlepsze praktyki oraz ciągle je doskonalić. 

 

Na kolejnych stronach niniejszego dokumentu zaprezentowane zostaną misja i cele 

strategiczne, strategia i struktura organizacyjna Uczelni wraz z procesem dostarczania 

wartości, które stanowią  kontekst organizacyjny i punkt wyjścia dla zdefiniowania polityki 

jakości. W drugiej części dokumentu zdefiniowano SZJK, który obejmuję politykę jakości wraz 

z jej rozumieniem jakości, celami oraz uczestnikami i ich rolami w Systemie oraz mapą 

procesów zrządzania i urzeczywistnienia jakości w WSEI. W trzeciej części dokumentu 

zaprezentowano procedury operacjonalizujące przebieg procesów oraz określające ich  

w ramach najlepsze praktyki i standardy. 

 

 



Księga Jakości WSEI, wrzesień 2018 

S t r o n a  5 | 27 

 

1. Strategia Wyższe Szkoły Ekonomii i Informatyki 

 

1.1. Misja, wizja i cele strategiczne WSEI 

 

Zgodnie ze swoją misją, WSEI chce być uczelnią tworzoną przez pasjonatów dla 

pasjonatów, stawiając rozwój i praktykę w centrum uwagi. WSEI realizuje wizję 

stworzenia uczelni na wzór najlepszych uczelni amerykańskich, korzystając z ich sprawdzonych 

rozwiązań i najlepszych praktyk. Fundamentem dla realizacji misji i wizji Uczelni są wartości  

i standardy, do których zalicza się: 

 wysoką jakość kształcenia praktycznego, odpowiadającego potrzebom rynku pracy,  

 partnerstwo z najpoważniejszymi firmami w regionie, w celu tworzenia elastycznych  

i szytych na miarę programów nauczania, 

 przyjacielska i otwarta atmosferę, która promuje kreatywność, entuzjazm, pracę zespołową  

i partnerstwo. 

 

WSEI zamierza zrealizować następujące cele strategiczne: 

1. Osiągnięcie pozycji lidera wśród praktycznych uczelni w Małopolsce. 

2. Wdrożenie modelu kształcenia opartego na wzorcach amerykańskich. 

3. Upowszechnienie innowacyjnych technologii w każdym aspekcie funkcjonowania Uczelni 

(„Uczelnia przesiąknięta technologią i innowacjami”). 

4. Zagwarantowanie każdemu studentowi osiągnięcia bardzo dobrej znajomość języka 

angielskiego do  momentu graduacji. 

5. Umożliwienie studentom potwierdzenia w trakcie studiów swoich umiejętności poprzez 

uznane certyfikaty (w tym Microsoft). 

6. Stworzenie warunków dla rozwijania własnych projektów technologicznych i biznesowych  

w trakcie studiów oraz wsparcie w ich komercjalizacji. 

 

Tab. 1.1 Cele strategiczne oraz jakościowe wskaźniki sukcesu 

 

Cel strategiczny Jakościowe wskaźniki sukcesu 

Osiągnięcie pozycji 
lidera wśród 
praktycznych uczelni  
w Małopolsce 
 

 Utrzymanie pierwszego miejsca w rankingach uczelni wyższych. 
 Student gotowy do pracy w dniu graduacji. 
 Programy nauczania obejmujące przede wszystkim to, czego 

potrzebują oraz wymagają pracodawcy. 

 Kadra dydaktyczna znająca potrzeby pracodawców i potrafiąca 
doradzić studentom kierunek rozwoju kariery zawodowej. 

 Dydaktycy będący ekspertami w dziedzinach, których uczą. 
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Wdrożenie modelu 
kształcenia opartego  
na wzorcach 
amerykańskich 
 

 Partnerstwo strategiczne z uczelnią amerykańską oraz firmami 
amerykańskimi. 

 Programy kształcenia pozwalające studentom na budowanie 
indywidualnej ścieżki rozwoju oraz świadomy rozwój własnych 
kompetencji. 

 Każdy kurs buduje konkretne, jasno zdefiniowane kompetencje 
oraz ma jasno zdefiniowane wymagania początkowe 
(kompetencje startowe). 

 Kursy są dostępne dla rynku zewnętrznego – osoby spoza 
uczelni (studenci, pracownicy, osoby indywidualne)  mogą 
uzupełnić lub rozwinąć swoje kompetencje. 

Upowszechnienie 
innowacyjnych 
technologii w każdym 
aspekcie 
funkcjonowania 
Uczelni 

 Uczelnia korzysta z technologii, których uczy. Wszyscy 
pracownicy korzystają z narzędzi informatycznych, a uczelnia 
promuje ich rozwój we wszystkich komórkach organizacyjnych. 

 Innowacje technologiczne są wprowadzane do każdego 
przedmiotu i każdej formy zajęć. 

 Studia we WSEI uczą kreatywnego i innowacyjnego myślenia 
jako sposobu rozwiązywania problemów. 

 Uczelnia motywuje dydaktyków do wprowadzania innowacji do 
dydaktyki (np. rozwiązania informatyczne, nowoczesne 
narzędzia pracy). 

 Uczelnia zachęca studentów do rozwijania swoich pomysłów na 
uczelni w formie projektów i do zakładania firm, jeśli ten projekt 
jest dobry. 

 Uczelnia przyciąga ciekawe i innowacyjne pomysły studentów, 
aby wspólnie wdrożyć je w życie. 

 Uczelnia wykorzystuje rozwiązania z zakresu technologii 
Internetu rzeczy, inteligentne urządzenia, innowacje 
marketingowe i nowoczesne kanały sprzedaży. 

 Organizujemy wewnętrzny Business Challenge – zamawiamy  
u studentów pomysły na innowacyjne prace. 

Zagwarantowanie 
każdemu studentowi 
osiągnięcie bardzo 
dobrej znajomości 
języka angielskiego do  
momentu graduacji 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 to minimalny 
wymóg otrzymania dyplomu WSEI. 

 Zaostrzenie kryteriów rekrutacyjnych w zakresie znajomości 
języka angielskiego oraz chęci uczenia się go. 

 Umożliwienie studentom nadrabiania braków językowych  
w ramach kursów on-line, zajęć wyrównawczych oraz 
przedmiotów fakultatywnych. 

 Ocenianie studentów w trakcie egzaminów z języka angielskiego 
zgodne z ich rzeczywistymi umiejętnościami. 

 Oferowanie przedmiotów z wykładowym językiem angielskim. 
 Promowanie wymogu znajomości języka angielskiego wśród 

studentów. 

 

WSEI będzie dążyć do osiągnięcia strategicznych celów poprzez realizację poniższych 

strategicznych inicjatyw: 

1. Promocja i konsekwentne wdrażanie nowych technologii. 

2. Realizacja inicjatyw w sposób projektowy i zespołowy we współpracy z biznesem. 

3. Budowa i rozwój parku technologicznego. 
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4. Budowa modułowego systemu kształcenia.  

5. Wdrażanie oraz promocja myślenia i postaw proinnowacyjnych. 

6. Zwiększenie liczby studentów stacjonarnych kosztem uczelni publicznych dzięki 

praktycznemu i aktywnemu podejściu do studiowania. 

7. Zwiększenie liczby studentów stacjonarnych poprzez zmianę trybu kształcenia z zajęć 

weekendowych na tryb studiów dziennych w rytmie 2,5 dnia studiów i 2,5 dnia pracy. 

 

1.2. Domena działalności WSEI 

 

WSEI jest uczelnią wyższą i działa  w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). Obecną podstawą prawną 

funkcjonowania uczelni jest Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.03.2012 

roku nr DNS-WUN-6014-23896-1/12 o przedłużeniu ważności  pozwolenia na działalność 

uczelni na czas nieokreślony. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  

(U. z 2014r., poz. 1370), Uczelnia prowadzi studia o profilu praktycznym. 

 

Podstawowym obszarem działalności uczelni jest prowadzenie studiów o profilu praktycznym 

na poziomie wyższym zawodowym, na kierunkach Informatyka i ekonometria (studia 

inżynierskie), Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość (studia licencjackie). Studia są 

oferowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podstawowym rynkiem docelowym  

w ujęciu geograficznym jest Małopolska, a w szczególności Kraków i jego okolice.  

 

WSEI ofertuje wybrane przedmioty z wykładowym językiem angielskim w ramach kierunków 

Informatyka i ekonometria oraz Zarządzanie. Przedmioty są prowadzone dla studentów 

zagranicznych uczestniczących w programie Erasmus Plus oraz studentów WSEI, dla których 

są one stałą częścią programu nauczania i stanowią dodatkowe wsparcie w rozwoju ich 

kompetencji językowych. 

 

W ramach realizowanej strategii umiędzynarodowienia WSEI przygotowuje się na prowadzenie  

w swojej siedzibie studiów w języku angielskim dla obcokrajowców, we współpracy  

z wybranym partnerem zagranicznym – uczelnią amerykańską. Inicjatywa ta poszerzy domenę 

działalności WSEI o rynki zagraniczne, gdzie będą rekrutowani potencjalni studenci. 
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WSEI oferuje także studia podyplomowe w obszarze wyznaczonym przez kierunki studiów 

licencjackich. Studia podyplomowe są skierowane do osób z wykształceniem wyższym, które 

poszukują możliwości rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych lub nabycia nowych, 

zgodnie z planem swojej kariery zawodowej. Słuchaczami są osoby, które planują awans lub 

zmianę kariery zawodowej. Oferta studiów podyplomowych ma charakter dynamiczny,  

a określone kierunki studiów są tworzone w odpowiedzi na zidentyfikowane zapotrzebowanie 

wśród potencjalnych słuchaczy.  

 

Uzupełnieniem praktycznej oferty informatycznej jest Szkoła programowania, która oferuje 

intensywne kursy zawodowe w ramach wybranych technologii informatycznych, 

przygotowujące słuchaczy bezpośrednio do pracy z użyciem tych technologii  

w przedsiębiorstwach lub własnych firmach. 

 

Oferta edukacyjna WSEI jest kierowana do potencjalnych studentów i słuchaczy, dla których 

umiejętności i praktyczne kompetencyjne potwierdzone certyfikatami są równie ważne jak 

wiedza i dyplom ukończenia studiów wyższych. Wszystkie kierunki studiów zgodnie z profilem 

uczelni oraz jej pozycjonowaniem na rynku edukacyjnym mają mieć charakter głęboko 

praktyczny, co ma się wyrażać w: 

 doborze przedmiotów i treści kształcenia oraz praktycznym sposobie kształcenia poprzez 

rozwiązywanie realnych problemów i analizę rzeczywistych przypadków,  

 zajęciach projektowanych i prowadzonych przez praktyków oraz we współpracy  

z przedsiębiorstwami,  

 zajęciach prowadzonych przy użyciu narzędzi – szczególnie informatycznych – 

powszechnie używanych w przedsiębiorstwach.   

 

Kierunek informatyczny jest traktowany w strategii WSEI jako wiodący, budujący wizerunek 

uczelni nowoczesnej, innowacyjnej, przesiąkniętej technologią i na wskroś praktycznej. 

Informatyka inspiruje programy pozostałych kierunków, co przejawia się  

w promowaniu informatycznych technologii i rozwiązań w różnych przedmiotach na kierunkach 

Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość.     
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1.3. Wartość dla interesariuszy 

 

Funkcjonowanie i rozwój uczelni na rynku edukacyjnym warunkowane jest zdolnością do 

dostarczania wartości dla interesariuszy. Wartość dla interesariuszy to suma korzyści 

funkcjonalnych, emocjonalnych i symbolicznych, które pozwalają im na zrealizowanie swoich 

celów lub zaspokojenie potrzeb. WSEI kreuje wartość dla interesariuszy poprzez: 

• praktyczny i dostosowany do oczekiwań rynku pracy program kształcenia, 

• umożliwienie studentom nabycia praktycznej wiedzy i cenionych na rynku umiejętności 

poświadczonych certyfikatami, pogłębione doświadczenie z praktycznymi zastosowaniami 

technologii informatycznej, praca nad rzeczywistymi projektami i w rzeczywistych firmach,  

• natychmiastową „zatrudnialność” absolwentów wynikającą z ich umiejętności i kompetencji 

po ukończeniu cyklu edukacyjnego.  

 

Model budowania wartości dla interesariuszy zakłada zaangażowanie następujących 

kluczowych partnerów, kluczowych zasobów i kluczowych działań. 

 

Tab. 1.2 Kluczowe elementy modelu wartości dla interesariuszy WSEI 

 

Kluczowi Partnerzy  Przedsiębiorstwa z branży Centrów Usług Wspólnych (BPO/SSC) 
 Przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży informatycznej  

i wysokich technologii 

 Pracodawcy – przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje 
 Organizacje branżowe, okołobiznesowe i instytucje rynku pracy 
 Szkoły średnie 
 Stowarzyszenie absolwentów WSEI 
 Władze samorządowe 

 Społeczność lokalna 

Kluczowe Zasoby  Marka wraz z systemem identyfikacji wizualnej oraz wizerunkiem 
 Kadra dydaktyczna, naukowo-dydaktyczna, współpracujący  

z Uczelnią praktycy 

 Infrastruktura informatyczna, w tym system informatyczny 
 Infrastruktura techniczna kampusu, w tym sale zajęciowe  

i wyposażenie, centrum administracyjne, biblioteka, strefa 
coworkingowa 

 Know-how – unikalny i nieustannie doskonalony model 
funkcjonowania uczelni, łączący proces dydaktyczny ze 
zdobywaniem przez studentów praktycznych doświadczeń  
i realizowaniem własnych projektów technologicznych 

Kluczowe Działania  Prowadzenie studiów licencjackich i inżynierskich 
 Prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych 
 Stwarzanie studentom WSEI okazji i warunków dla ich rozwoju 

zawodowego i osobistego 
 Wspieranie karier studentów i absolwentów WSEI 
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 Świadczenie usług preakceleracyjnych dla studenckich projektów 
technologicznych i startupów w ramach parku technologicznego 

 Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby 
przedsiębiorstw i instytucji 

 

Konfiguracja kluczowych zasobów i działań, wspierana przez udział kluczowych partnerów, 

tworzy wartość dla studentów (tj. klientów) oraz szerzej dla kluczowych interesariuszy. Wielu 

kluczowych partnerów w modelu biznesowym uczelni należy także do grupy kluczowych 

interesariuszy. Są zatem współtwórcami wartości. W ramach strategii WSEI wartości dla 

interesariuszy zdefiniowane są w sposób zaprezentowany poniżej.  

 

Tab. 1.3 Interesariusze i oferowana wartość dla interesariuszy 

 

Klienci i pozostali 
kluczowi 

interesariusze 

Wartość dla interesariusza 

Studenci  Poszukiwane na rynku pracy umiejętności i kompetencje 
potwierdzone certyfikatami i dyplomem ukończenia studiów 
WSEI. 

 Zdolność do wniesienia znaczącego i cennego wkładu  
w funkcjonowanie i rozwój swoich przyszłych pracodawców.  

 Partnerskie relacje pomiędzy wykładowcami a studentami  
i swobodna atmosfera sprzyjająca aktywności, innowacyjności, 
samorozwojowi, zdobywaniu nowych doświadczeń i realizacji 
ciekawych, rozwijających projektów. 

 Wsparcie w realizacji własnych projektów technologicznych  
i biznesowych.  

Absolwenci  Poczucie przynależności do społeczności cenionych 
profesjonalistów. 

 Wsparcie w realizacji własnych projektów technologicznych  
i biznesowych. 

Przedsiębiorstwa  
i przedstawiciele 
rynku pracy 

 Pracownicy gotowi do pracy „od zaraz”. 
 Pracownicy wyposażeni w umiejętność swobodnego 

posługiwania się technologiami informatycznymi Microsoft oraz 
innymi uważanymi za standard w danej branży.  

 Pracownicy skutecznie posługujący się językiem angielskim  
w środowisku pracy. 

 Pracownicy posiadający wiedzę i praktyczne umiejętności  
z zakresu swojego kierunku studiów i specjalności.  

Pracownicy WSEI  Stabilizacja i możliwość ścieżki planowania kariery zawodowej. 
 Możliwość pracy i rozwoju zawodowego w warunkach 

odpowiadających standardom europejskim w podobnych 
instytucjach.   

 Duma z udziału w niezwykłym projekcie i poczucie wkładu  
w jego sukces. 

MNiSW, PKA  Wysokiej jakości proces kształcenia oraz rozwiązania 
zapewniające jakość kształcenia, budujące konkurencyjność 
WSEI, a tym samym polskiego sektora szkolnictwa wyższego 
na rynku europejskim.   
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Proces kreowania wartości dla interesariuszy w WSEI zakłada definiowanie i dostarczanie 

wartości w ścisłym powiązaniu z obserwacją i analizą otoczenia oraz przy współudziale 

kluczowych interesariuszy. W ramach procesu informacje pochodzące z otoczenia oraz 

bezpośrednio od interesariuszy są uwzględniane w strategii i polityce jakości Uczelni. Te  

w dalszym przebiegu procesu określają w kategoriach jakościowych i ilościowych produkty 

(usług), które mają być nośnikami wartości. Urzeczywistnienie zaplanowanej wartości  

w sposób powtarzalny i niezawodny wymaga precyzyjnej operacjonalizacji zadań, jakie należy 

zrealizować oraz standardów, do jakich należy dążyć w trakcie definiowania i dostarczania 

produktów (usług). Za tą operacjonalizację odpowiadają procesy, a w ich ramach podprocesy 

i procedury, których zdaniem jest zapewnienie przewidywalności, powtarzalności i skuteczności 

procesu dostarczania wartości. 

 

Rys. 1.1 Kreowanie wartości dla interesariuszy we WSEI 
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1.4.  Struktura organizacyjna, zasoby i działania 

 

Model uczelni praktycznej jest przez WSEI implementowany na wielu płaszczyznach, które 

łączą rozwój wiedzy z nabywaniem kompetencji praktycznych i zdobywaniem praktyki 

zawodowej oraz rozwijaniem pasji i realizacją własnych projektów technologicznych  

i biznesowych. Kluczowe zasoby pozafinansowe WSEI obejmują: 

 wykładowców, łączących kompetencje dydaktyczne z praktyką oraz, w pewnym zakresie, 

działalnością naukową; 

 kadrę zarządzającą i administracyjną; 

 kampus, z salami dydaktycznymi, laboratoriami, biblioteką, strefą coworkingową i obsługą 

administracyjną; 

 wyposażenie sal i laboratoriów wykładowych, w tym komputery i oprogramowanie, rzutniki 

multimedialne; 

 system informatyczny i platforma e-learningowa; 

 know-how w zakresie tworzenia praktycznych programów i prowadzenia praktycznych 

zajęć; 

 relacje i partnerstwo z przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit, w tym Microsoft, 

partnerami specjalności. 

 markę WSEI, z jej rozpoznawalnością i skojarzeniami wśród przedstawicieli grupy 

docelowej. 

 

 Struktura organizacyjna WSEI odzwierciedla praktyczny model edukacyjny oraz strategiczną 

orientację uczeni na rynek przedsiębiorstw, potencjalnych pracodawców oraz partnerów 

technologicznych i kompetencyjnych dla Uczelni. Działalność w zakresie tworzenia  

i prowadzenia studiów wyższych zawodowych jest realizowana w pionie Dziekana w ramach 

Studium Języków Obcych oraz dwóch zakładów naukowo-dydaktycznych, grupujących 

pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na 

poszczególnych kierunkach studiów.  

 

Działalność edukacyjna w zakresie nieustannego dokształcania, związanego z rozwojem 

zawodowym i wspieraniem karier realizowana jest w ramach Instytutu Kształcenia 

Menedżerskiego, oferującego studia podyplomowe i kursy specjalistyczne oraz Szkoły 

programowania  - jednostki organizacyjnej przygotowującej słuchaczy w trybie intensywnym 

do pracy z określonymi technologiami informatycznymi.  
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Jednostką organizacyjną wspierającą technologiczne i biznesowe projekty studentów jest Park 

Technologiczny, który świadczy usługi preakceleracyjne dla start-upów, pozyskuje partnerów 

technologicznych i inwestorów, wspiera start-upy w zarządzaniu projektami rozwojowymi  

i biznesowymi.  

 

Kolejnym łącznikiem pomiędzy uczelnią i studentami a pracodawcami i światem biznesu jest 

Biuro Karier. Oprócz zadań statutowych, wynikających z nałożonych na uczelnie zobowiązań 

(tj. nadzór nad praktykami studenckimi, śledzenie losów absolwentów), Biuro Karier m. in. 

realizuje projekty ułatwiające dotarcie pracodawców do studentów oraz zwiększające 

atrakcyjność studentów WSEI na rynku pracy. Jako łącznik pomiędzy Uczelnią  

a potencjalnymi pracodawcami, Biuro Karier dostarcza informacji o oczekiwaniach  i potrzebach 

firm, wspiera studentów w znajdowaniu atrakcyjnej pracy, a pracodawców w znalezieniu 

pracowników.  

 

Podobną rolę spełnia Rada Przedsiębiorców, w ramach której pracują przedstawiciele 

przedsiębiorstw i instytucji, liderzy opinii reprezentujący rynek pracy. Przedstawiciele Rady 

opiniują nowe specjalności, inspirują zmiany w ramach programów nauczania, wskazują na 

umiejętności i wiedzę, jakie są oczekiwane obecnie od absolwentów na rynku pracy.   

 

Rys. 1.2 Struktura organizacyjne WSEI 
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Istotny z punktu widzenia realizacji strategii WSEI jest Samorząd Studencki, który w ramach 

swojego mandatu pośredniczy w dialogu pomiędzy Władzami Uczelni a studentami, pozwalając 

decydentom weryfikować i doskonalić realizowane inicjatywy i projekty Uczelni dzięki 

uwzględnieniu spojrzenia jej głównych interesariuszy. 

 

 

2. Polityka jakości 
 

2.1. Istota i model jakości we WSEI 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki dostrzega znaczenie jakości kształcenia dla skuteczności 

w realizacji swojej misji i celów strategicznych. Kształcenie we WSEI jest postrzegane jako 

całkowity zbiór doświadczeń, wiedzy i umiejętności, które budują kompetencje studenta jako 

ukształtowanego pracownika i/lub przedsiębiorcę, gotowego merytorycznie i moralnie do pracy 

na szczeblu zarządczym, dojrzałego człowieka oraz wartościową społecznie jednostkę.  

W związku z takim rozumieniem procesu kształcenia, procesy i zadania realizowane w ramach 

działalności uczelni mają za zadanie budowanie, utrzymanie i doskonalenie jakości kształcenia.  

 

Jakość nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do realizacji celu głównego, jakim jest 

wartość dla interesariuszy. Wszystkie powyższe ujęcia jakości odpowiadają za postrzeganą 

przez interesariuszy wartość, której nośnikiem jest oferta edukacyjna WSEI (korzyści kontra 

koszty). Interesariusz dostrzeże wartość kreowaną dla niego/niej, jeżeli: 

1. trafnie zdefiniowane korzyści zostaną dostarczone,  

2. osiągną zakładany skutek, dzięki realizacji zadań związanych z dostarczaniem korzyści  

w sposób powtarzalny i niezawodny - zgodnie z najlepsza praktyką, 

3. skutek zostanie zauważony i doceniony przez interesariusza. 

 

WSEI definiuje jakość przez pryzmat trzech jej aspektów: 

 Zdolność do spełniania oczekiwań oraz potrzeb (także tych nieuświadomionych  

i nieartykułowanych) i rozwiązywania problemów interesariuszy. 

Pomiar tego aspektu jakości polega na identyfikacji opinii interesariuszy na temat stopnia 

spełnienia oczekiwań, zaspokojenia potrzeb lub rozwiązania problemu interesariusza przy 

użyciu metodyki badań sondażowych, obserwacyjnych oraz analizy danych wtórnych. 
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 Zgodność realizacji procesów i dostarczenie usług zgodnie z założonymi procedurami  

i standardami, postrzeganymi jako najlepsze praktyki. 

Pomiar tego aspektu jakości polega na ocenie poprawności przebiegu procesu  

w odniesieniu do zdefiniowanych standardów. 

 Zdolność do identyfikowania i projektowania usług lub rozwiązań spełniających 

oczekiwania interesariuszy i zaspokajających ich potrzeby, rozwiązujących ich problemy. 

Pomiar tego aspektu jakości polega na ocenie zgodności zaprojektowanych rozwiązań  

i usług w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań interesariuszy. 

 

Polityka jakości WSEI stanowi zobowiązanie do konsekwentnego rozwijania i doskonalenia 

oferty edukacyjnej, tak aby w ramach obowiązujących regulacji prawnych dostarczać 

oczekiwaną wartość dla interesariuszy, wyrażającą się w wymiernych i istotnych z ich punktu 

widzenia korzyściach. WSEI identyfikuje następujących kluczowych dla funkcjonowania  

systemu zarządzania jakością kształcenia (SZJK) klientów i pozostałych interesariuszy: studenci 

oraz absolwenci, przedsiębiorstwa i przedstawiciele pracodawców, pracownicy WSEI, 

ustawodawca. 

 

Model zarządzania jakością WSEI funkcjonuje w cyklu PDCA, w ramach którego realizowane 

są zadania związane z planowaniem, wdrażaniem, nadzorowaniem i ciągłym doskonaleniem 

zdefiniowanych procesów. 

 Planowanie (ang. Plan): w ramach tego zadania określane są polityki, wyznaczane cele, 

definiowane procesy, odpowiedzialności, procedury i narzędzia niezbędne do realizacji 

kluczowych zadań w modelu biznesowym Uczelni, które mają dostarczyć wartość dla 

interesariuszy, zgodnie z ich oczekiwaniami. 

 Realizacja (ang. Do): w ramach tego zadania zdefiniowane polityki, procesy i procedury 

zostają wdrażane w celu realizacji założonych celów. 

 Sprawdzenie (ang. Check): w ramach tego zadania następuje monitorowanie i pomiar 

procesów oraz ich wyników w odniesieniu do polityki, standardów i stopnia realizacji celów. 

 Doskonalenie (ang. Act): w ramach tego zadania podejmowane są działania doskonalące. 
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Rys. 2.1 Cykl PDCA w zarządzaniu jakością kształcenia w WSEI 

 

 

 

2.2. Cele polityki jakości WSEI 

 

Celem nadrzędnym SZJK jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w związku  

z realizacją misji i strategii Uczelni, ich ciągłe doskonalenie, a także zagwarantowanie 

dostarczenia wartości dla kluczowych interesariuszy w zgodzie z ich definicją w modelu 

biznesowym Uczelni, w sposób niezawodny i powtarzalny. Cele szczegółowe SZJK obejmują: 

 zapewnienie aktualności procesów i procedur w odniesieniu do ich zdolności do 

generowania wartości dla interesariuszy,   

 zapewnienie skuteczności procesów i procedur w odniesieniu do ich zdolności do 

generowania wartości dla interesariuszy,   

 zapewnienie przydatności procesów i procedur w odniesieniu do ich zdolności do 

generowania wartości dla interesariuszy,   

 zapewnienie realizacji zadań w ramach procesów w sposób powtarzalny i obiektywny, 

zgodnie ze zdefiniowanymi najlepszymi praktykami, 

 zapewnienie zasobów umożliwiających skuteczną realizację procesów i zadań, 

 zapewnienie ciągłego doskonalenia procesów, procedur oraz zasobów gwarantującego 

zdolność Uczelni do doskonalenia procesu kształcenia i jego wyników, a w konsekwencji 

wartości dla interesariuszy. 

 inspirowanie i kształtowanie zachowań projakościowych oraz wyrabianie nawyków 

zgodnych ze zdefiniowanymi w SZJK dobrymi praktykami. 
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Skuteczna realizacja powyższych celów jest możliwa dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podejścia 

procesowego do zarządzania jakością oraz poprzez następujące działania: 

 zapoznawanie wszystkich pracowników  i współpracowników Uczelni z polityką jakości, jej 

celami oraz narzędziami,  

 wdrożenie zarządzania procesowego, gdzie kluczowe zadania są realizowane w ramach 

procesów, zgodnie z przyjętymi standardami ujętymi w procedurach, a każde zadanie oraz 

każdy proces ma swojego właściciela – osobę odpowiedzialną za osiągnięcie zamierzonych 

efektów dla procesów i zadań, 

 ciągły nadzór nad poprawnością realizacji procesów i zadań przez właścicieli procesów, 

identyfikowanie i rejestrowanie problemów jakościowych związanych z realizowanymi 

zadaniami i funkcjonowaniem systemu, 

 prowadzenie audytów i przeglądów systemu i podejmowanie działań zapobiegawczych  

i korygujących, 

 zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz, 

 podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przez osoby pracujące na rzecz 

WSEI, 

 budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za jakość i ułatwianie inicjowania zmian 

projakościowych. 

 

2.3. System Zarządzania Jakością Kształcenia 

 

System Zarządzania Jakością Kształcenia we WSEI jest sposobem wyrażenia polityki jakości  

w sposób systemowy. Obejmuje obszar działalności edukacyjnej WSEI. SZJK jest systemem 

zaplanowanych i skoordynowanych działań, który dąży do osiągania i utrzymywania 

inspirowanych przez interesariuszy standardów i oczekiwanych przez nich korzyści. Zadaniem 

SZJK jest ciągłe redukowanie luki pomiędzy oczekiwaniami interesariuszy a postrzeganą przez 

niego jakością świadczonej usługi. 
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Rys. 2.1 System Zarządzania Jakością Kształcenia 

 
 

SZJK obejmuje całą strukturę organizacyjną WSEI. Główną rolę w inicjowaniu i planowaniu 

rozwiązań, wdrażaniu, monitorowaniu i doskonaleniu SZJK odgrywają Rektor, Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, właściciele procesów oraz Komisja ds. Jakości Kształcenia.  

 

Za nadzór nad systemem odpowiedzialny jest Rektor. Odpowiedzialność za dokumentowanie  

i aktualizację, wsparcie wdrożeniowe i szkolenie, jak również audyt wdrożeniowy została 

powierzona Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. W obszarze realizacji 

poszczególnych procesów w ramach SZJK odpowiedzialność została przypisana właścicielom 

poszczególnych procesów.  

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia jest ciałem kolegialnym, w którego skład wchodzi 

Przewodniczący Komisji oraz członkowie – Kanclerz, właściciele procesów oraz Pełnomocnik 

ds. Jakości Kształcenia, który pełni zarazem funkcję koordynatora. Do zadań Komisji ds. Jakości 

Kształcenia  należy przede wszystkim: 

 analiza oraz ocena wszystkich obszarów i czynników wpływających bezpośrednio  

i pośrednio na efektywność procesu kształcenia, 

 analiza i ocena spójności oczekiwań rynku pracy, misji uczelni, efektów kształcenia, 

programu studiów, poziomu i struktury kadry naukowo-dydaktycznej, 

 formułowanie ocen i wniosków związanych z jakością kształcenia, 

 opiniowanie efektów kształcenia i programów studiów, 

 analiza i ocena wyników badań losów absolwentów, 
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 inicjowanie projektów doskonalących jakość kształcenia, 

 opiniowanie projektów zmian w SZJK. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia powołuje ze składu Komisji mniejsze zespoły 

robocze m. in. do: 

 oceny jakości kardy naukowo-dydaktycznej, zaangażowania specjalistów praktyków  

w realizację procesu dydaktycznego oraz formułowania wniosków i zaleceń, 

 oceny aktualności, przydatności i poprawności formalnej pracy dyplomowych, 

 oceny metod weryfikacji efektów kształcenia, szczególnie w zakresie egzaminów i prac 

dyplomowych. 

 

Na spotkania Komisji ds. Jakości Kształcenia Przewodniczący może zapraszać osoby nie 

należące do Komisji, jak również może powołać takie osoby do prac realizowanych przez 

Komisję.  

 

Rys. 2.2 Struktura Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 

 

 

Zakres odpowiedzialności podstawowej poszczególnych podmiotów w ramach SZJK 

przedstawiono poniżej. 

 

Tab. 2.1 Odpowiedzialność podstawowa w ramach Systemu Zarządzania Jakością. 

 

FUNKCJA  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W RAMACH SZJK 

ZAKRES KOMPETENCJI 

Przewodniczący 

Komisji ds. 

 Zgodność SZJK z misją i strategią 
Uczelni.  

 inicjuje zmiany  
 podejmuje decyzje   
 kontroluje  
 doradza 
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Jakości 

Kształcenia  

 Wdrożenie i całościowe 
funkcjonowanie SZJK.  

 inicjuje zmiany  
 podejmuje decyzje   
 kontroluje  
 doradza 

 Przeglądy zarządzania  inicjuje zmiany  
 podejmuje decyzje   
 kontroluje  
 doradza 
 formułuje kompetencje  

i odpowiedzialność 

Pełnomocnik 

Rektora ds. 

Jakości 

Kształcenia 

 Wsparcie wdrożeniowe SZJK na 
poszczególnych stanowiskach 
pracy.  

 doradza 

 Dokumentacja i informacja 
dotycząca SZJK. 

 wykonuje 

 Szkolenie uczestników w zakresie 
celów, zasad i narzędzi SZJK. 

 wykonuje 

 okresowe przeglądy i audyty SZJK 
w zakresie aktualności, 
przydatności i skuteczności. 

 doradza 
 monitoruje 
 inicjuje zmiany 

Właściciel procesu  Aktualność, przydatność  
i skuteczność procedur w ramach 
procesu. 

 kontroluje 
 doradza 
 inicjuje zmiany 

 Wdrożenie procedur i narzędzi 
SZJK w ramach procesu. 

 wykonuje 

 Szkolenie uczestników w zakresie 
celów, zasad i narzędzi SZJK  
w ramach procesu. 

 realizuje 

Komisja ds. 
Jakości 
Kształcenia 

 Aktualność, przydatność  
i skuteczność procedur w ramach 
SZJK  

 opiniuje zmiany 
 inicjuje zmiany 

 kontroluje 

 

SZJK jest systemem otwartym, podlegającym ciągłemu doskonaleniu. Formalne sugestie, 

wnioski, inicjatywy i projekty dotyczące jakości procesu kształcenia może zgłaszać do 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia: 

 każdy pracownik lub grupa pracowników WSEI,  

 Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, 

 Przewodniczący (w imieniu) Rady Przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Jakości WSEI, wrzesień 2018 

S t r o n a  21 | 27 

 

 

Rys. 2.3 Proces doskonalenia SZJK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Jakości WSEI, wrzesień 2018 

S t r o n a  22 | 27 

 

 

3. Proces główny i podprocesy w Systemie Zarządzania 

Jakością Kształcie 
 

 

Narzędziem wróżenia i doskonalenia polityki jakości WSEI jest mapa procesów. Definiuje ona 

proces kształcenia w ujęciu  cyklu PDCA, tj. planowanie (ang. plan), realizacja (ang. do), 

sprowadzanie (ang. check) i doskonalenie (ang. act). Mapa procesów zarządzania jakością 

kształcenia ujmuje główny proces kształcenia w ramach którego realizowanej są podprocesy 

wspierające proces główny. Etapy procesu głównego oraz podprocesy zostały wymienione i 

krótko scharakteryzowane poniżej.  

 

1. Przygotowanie oferty dydaktycznej. 

Proces ten obejmuje czynności i decyzje w ramach kształtowania oferty kształcenia w zakresie 

domeny produktowej uczelni, w tym przede wszystkim studiów wyższych zawodowych o profilu 

praktycznym, studiów podyplomowych oraz Szkoły Programowania. Podprocesy tego etapu 

obejmują: 

1.1. Przygotowanie programu kierunku i specjalności. 

1.2. Przygotowanie sylabusów dla przedmiotów. 

1.3. Przygotowanie koncepcji praktyki. 

 

2. Realizacja procesu kształcenia. 

Proces ten obejmuje czynności i decyzje związane z dostarczeniem wartości w ramach 

oferowanych produktów edukacyjnych oraz zabezpieczeniem niezbędnych zasobów ludzkich i 

technicznych. Podprocesy tego etapu obejmują: 

2.1. Rekrutacja studentów. 

2.2. Organizacja procesu dydaktycznego. 

2.3. Organizacja praktyk studenckich. 

2.4. Rekrutacja pracowników dydaktycznych. 

2.5. Zabezpieczenie pomocy dydaktycznych. 

2.6. Realizacja programu Erasmus Plus. 
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3. Weryfikacja efektów kształcenia. 

Proces ten obejmuje weryfikację jakości procesu kształcenia w odniesieniu do oraz zdolności 

do Uczelni do dostarczenia wartości dla studentów (zob. rys. 2.1 – luka 2). Podprocesy tego 

etapu obejmują: 

3.1. Zaliczanie semestru. 

3.2. Zaliczanie praktyki. 

3.3. Dyplomowanie. 

 

4. Doskonalenie działalności dydaktycznej. 

Proces ten obejmuje kolejny etap weryfikacji jakości procesu kształcenia oraz zdolności do 

Uczelni do dostarczenia wartości dla studentów oraz pozostałych interesariuszy (zob. rys. 2.1 

– luka 1, 2 i 3). Ponadto, na tym etapie procesu głównego realizowane są zadania analityczne 

i doskonalące w zdefiniowanych ramach podprocesów. Podprocesy tego etapu obejmują: 

4.1. Ocena procesu kształcenia przez studentów. 

4.2. Ocena praktyk studenckich przez studentów. 

4.3. Ocena procesu i efektów kształcenia wśród interesariuszy. 

4.4. Analiza potrzeb  rynku pracy. 

4.5. Analiza losów absolwentów. 

4.6. Doskonalenie oferty dydaktycznej. 

 

Zakres podprocesów stanowi otwarty katalog, który będzie konsekwentnie uzupełniany  

i modyfikowany w odniesieniu do wymagań otoczenia i interesariuszy oraz w ramach proces 

doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. W dalszej części dokumentu 

scharakteryzowano podprocesy zdefiniowane w ramach SZJK wg metodyki SIPOC (ang. 

Suppliers, Input, Process, Output, Customers). 
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Rys. 3.1 Mapa procesów  
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4. Załącznik 1: Podprocesy w ujęciu SIPOC i właściciele 

podprocesów  
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5. Załącznik 2: Spis procedur precyzujących realizację 

podprocesów  
 

1 
Proces: przygotowanie oferty dydaktycznej 
Podproces: przygotowanie koncepcji praktyki 

Procedura: zmiana regulaminu praktyk studenckich 

2 
Proces: przygotowanie oferty dydaktycznej 
Podproces: przygotowanie programu kierunki i specjalności 

Procedura: wprowadzenie nowych specjalności 

3 
Proces: przygotowanie oferty dydaktycznej 

Podproces: przygotowanie programu kierunku i specjalności 

Procedura: wprowadzanie zmian w programach studiów 

4 
Proces: przygotowanie oferty dydaktycznej 

Podproces: przygotowanie sylabusów do przedmiotów 

Procedura: przygotowanie sylabusów do przedmiotów 

5 
Proces: realizacja procesu kształcenia 

Podproces: organizacja praktyk studenckich 
Procedura: organizacja praktyk studenckich 

6 
Proces: realizacja procesu kształcenia 

Podproces: realizacja programu Erasmus+ 
Procedura: wymiana studencka 

7 
Proces: realizacja procesu kształcenia 

Podproces: realizacja programu Erasmus + 
Procedura: wyjazdy wykładowców w ramach prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich 

8 
Proces: realizacja procesu kształcenia 

Podproces: realizacja programu Erasmus + 
Procedura: praktyka studencka w ramach programu Erasmus + 

9 
Proces: weryfikacja efektów kształcenia 

Podproces: dyplomowanie 
Procedura: dyplomowanie studenta - przygotowania i obron pracy dyplomowej 

10 
Proces: weryfikacja efektów kształcenia 

Podproces: dyplomowanie 
Procedura: personalizacja dyplomów 

11 
Proces: weryfikacja efektów kształcenia 
Podproces: dyplomowanie 

Procedura: likwidacji nieprawidłowo wypełnionych lub uszkodzonych dyplomów i odpisów 

12 
Proces: weryfikacja efektów kształcenia 
Podproces: zaliczanie praktyk 

Procedura: zaliczanie praktyk 

13 
Proces: doskonalenie działalności 
Podproces: ocena procesu kształcenia przez studentów 

Procedura: ocena procesu kształcenia wśród studentów kończących studia 

14 
Proces: doskonalenie działalności 
Podproces: ocena jakości procesu i efektów kształcenia wśród interesariuszy 

Procedura:  ocena efektów kształcenia wśród pracodawców 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Jakości WSEI, wrzesień 2018 

S t r o n a  27 | 27 

 

 

6. Załącznik 3: Procedury 


