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SPRAWOZDANIE Z OCENY ZAPEWNIANIA JAKO ŚCI KSZTAŁCENIA  
W WYśSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZ ĄDZANIA W SIEDLCACH 

ZA ROK AKADEMICKI 2008/2009 
 
 

I.  Ocena programów nauczania i procesu dydaktycznego 
 

W poprzednim roku akademickim trzy kierunki studiów, tj. informatyka, finanse i 
rachunkowość oraz ekonomia były przedmiotem oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
a kierunek studiów pielęgniarstwo oceniany był przez Krajową Radę Akredytacyjną 
Szkolnictwa Medycznego. Zespoły oceniające jakość kształcenia na akredytowanych 
kierunkach miały uwagi dotyczące realizowanych programów nauczania. Do planów studiów 
wprowadzono więc zmiany wynikające z zaleceń ekspertów PKA i KRASzM. 

Obowiązujące od roku akademickiego 2008/09 plany studiów i programy nauczania 
zgodne są ze standardami kształcenia dla prowadzonych na wydziałach kierunków studiów. 
Plany przewidują dla poszczególnych przedmiotów określony standardami wymiar godzin i 
treści programowe. Treści kształcenia uzupełniające standardy pogłębiają wiedzę studentów z 
zakresu kierunku studiów. Plany zawierają poszerzoną ofertę przedmiotów do wyboru 
rozwijających zainteresowania naukowo-zowodowe studentów w wymiarze zgodnym z 
obowiązującymi przepisami. Plany studiów zachowują właściwą sekwencję przedmiotów i 
przewidują właściwe relacje pomiędzy róŜnymi formami zajęć dydaktycznych. Pozytywnie 
zaopiniowane plany przez kierowników katedr oraz Parlament Studentów przyjęte zostały 
przez Rady Wydziałów. Analiza dzienników zajęć dydaktycznych przez wydziałowe komisje 
zapewniania jakości kształcenia pokazała realizację programów nauczania. Komisje 
pozytywnie oceniły realizację studenckich praktyk zawodowych i dokumentację prowadzoną 
w ich zakresie. 

Komisje zapewniania jakości na wydziałach podkreślają potrzebę zwrócenia 
nauczycielom uwagi na obowiązek prowadzenia dzienników i ich zwrot po zakończeniu zajęć 
łącznie z protokołami egzaminacyjnymi. Postulat ten będzie zrealizowany w piśmie 
skierowanym do nauczycieli w następnym roku akademickim. 
 
 
II. Ocena zasad dyplomowania 
 

W roku akademickim 2008/09 na wydziałach podjęte były działania mające na celu 
podniesienie jakość prac dyplomowych. Większość z objętych losową kontrolą prac 
licencjackich powstała na podstawie badań empirycznych, a prac inŜynierskich miała 
charakter projektu. Nie budzą większych zastrzeŜeń oceny prac przez promotora i recenzenta. 
Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzono zasadę losowania na egzaminie 
dyplomowym pytania z zakresu treści kształcenia związanych z kierunkiem studiów 
(wypełniając zalecania PKA). Wydziałowe komisja zapewniania jakości kształcenia 
stwierdziły poprawę struktury ocen na dyplomie ukończenia studiów.  

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia zaleca zapoznanie promotorów 
i recenzentów z wynikami kontroli losowo wybranych prac dyplomowych na wydziałach. 
Niezbędny jest równieŜ dalszy monitoring jakość prac dyplomowych i sporządzanych 
recenzji oraz sposóbu oceny na egzaminie dyplomowym. NaleŜy takŜe zakupić program 
antyplagiatowy co zwiększy zakres kontroli prac dyplomowych i przeniesie jej koszty z 
nauczycieli na Uczelnię. 
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III. Ocenianie studentów 
 

Ewaluacja jakości kształcenia w zakresie oceniania studentów pokazała, Ŝe 
nauczyciele zapoznają studentów z procedurą oceniania zawartą w sylabusach. Analiza 
działań związanych z weryfikacją etapowych osiągnięć studentów pokazała znaczą poprawę 
systemu. Poprawiła się jakość prac i sposób ich oceny. Większość nauczycieli 
wykorzystywała całą skalę ocen przewidzianą w Regulaminie studiów. 

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia zaleca monitoring systemu 
weryfikacji etapowych osiągnięć studentów po kaŜdej sesji egzaminacyjnej oraz 
upowszechnienie internetowego wprowadzania ocen (IWO) tak, aby studenci na bieŜąco 
mogli zapoznać się z otrzymanymi ocenami. 

 
IV. Ocena działań związanych z zapewnieniem jakości kadry naukowo-dydaktycznej 
 
 
W roku akademickim 2008/09 w WSFiZ w Siedlcach zatrudnionych zostało 11 nauczycieli 
akademickich, w tym 6 samodzielnych pracowników nauki. Zatrudnienie nowych 
pracowników naukowo – dydaktycznych będzie sprzyjać podniesieniu jakości kształcenia. 
Ocena protokołów z hospitacji zajęć nie budziła zastrzeŜeń wydziałowych komisji 
zapewniania jakości kształceni. Hospitacje pokazały wysoki poziom merytoryczny 
prowadzonych zajęć, bardzo dobre oceny metodyki i nieco niŜsze dyscypliny zajęć. 
Większość nauczycieli została bardzo dobrze i dobrze oceniona przez studentów w 
anonimowych ankietach. Ponad 60% nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni 
uzyskało ocenę wyróŜniającą w okresowej ocenie, co moŜe sugerować przyjęcie zbyt 
liberalnych kryteriów.  

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia zaleca monitoring zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli słabo ocenionych przez studentów w anonimowych 
ankietach. NaleŜy ocenić satysfakcję nauczycieli akademickich ze współpracy z Uczelnią w 
anonimowej ankiecie w następnym roku akademickim oraz zweryfikować kryteria oceny 
pracowników naukowo – dydaktycznych przed kolejną oceną.  
 
 
V. Ocena działań w zakresie uzupełnienia zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla 
studentów 
 

W roku akademickim 2008/09 zasoby do nauki uzupełniane były w oparciu o 
zgłaszane indywidualnie przez nauczycieli zapotrzebowanie do kierowników katedr, 
kierownika administracji i kierownika biblioteki. 
 Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia zaleca objąć nadzorem 
Wydziałowych Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia proces realizacji zgłaszanego przez 
nauczycieli zapotrzebowania na uzupełnienie zasobów do nauki w roku akademickim 
2009/10. 
 
 
VI.  Ocena efektów kształcenia na rynku pracy 
 

Oceny efektów kształcenia na rynku pracy dokonano w oparciu o absolwentów 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Na ankietę odpowiedziało tylko 2 absolwentów kierunku 
informatyka, a pozostałe kierunki studiów na Wydziale Nauk Technicznych i Nauk o Zdrowi 
nie mają jeszcze absolwentów. Przeprowadzone badania pokazały, Ŝe respondenci wysoko 
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oceniają jakość kształcenia w WSFiZ w Siedlcach. NajwyŜsze noty otrzymały programy 
nauczania, organizacja zajęć, środki wsparcia procesu dydaktycznego oraz praktyki 
zawodowe. Ukończenie studiów miało wpływ na przebieg kariery zawodowej absolwentów 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania poprzez m.in. zmianę miejsca pracy, awans, wzrost 
zarobków, stabilizację zatrudnienia. 

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia zaleca zintensyfikować 
działania Biura Karier, które w większym stopniu winno wspierać absolwentów na rynku 
pracy. W najbliŜszym czasie naleŜy równieŜ stworzyć ofertę szkoleń dla absolwentów po 
wcześniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania na tematykę. 

Efekty kształcenia studentów w WyŜszej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach 
badane były takŜe na podstawie opinii pracodawców. Badaniami objęto losowo dobrane 
przedsiębiorstwa z powiatu siedleckiego. Badania empiryczne przeprowadzone były wiosną 
2009 roku. Na ankietę rozesłaną do firm drogą pocztową odpowiedziało 42 przedsiębiorstwa. 
Kwestionariusz ankiety swym zakresem obejmował informacje dotyczące jakości pracy 
wykonywanej przez studentów odbywających praktykę zawodową, ocenę przygotowania 
zawodowego absolwentów uczelni oraz potrzeby rynku pracy.  

Ponad połowa badanych firm (23 zakłady) przyjmuje studentów WSFiZ na praktyki 
zawodowe, a 27 przedsiębiorstw zatrudnia absolwentów uczelni. Jakość wykonywanej pracy 
przez studentów odbywających praktykę bardzo dobrze oceniło 18 pracodawców (78,3%), 
przeciętnie 6 pracodawców (21,3%). Spośród przedsiębiorców zatrudniających absolwentów 
uczelni bardzo dobrze ich przygotowanie zawodowe oceniło 20 (74,1%), a przeciętnie 7 
(25,9%) pracodawców. Warto podkreślić, Ŝe zarówno w ocenie studentów jak i absolwentów 
nie było słabych ocen. MoŜna więc postawić wniosek, Ŝe jakość kształcenia w WSFiZ w 
Siedlcach jest wysoka skoro zarówno studenci jak i absolwenci uczelni są bardzo dobrze i 
dobrze oceniani przez pracodawców.  

Identyfikując czynniki wpływające na poziom przygotowania zawodowego 
absolwentów (tabela 1) pracodawcy wskazali przede wszystkim na zawartość programów 
nauczania (78,6% wskazań) i jakość kadry dydaktycznej (71,4% wskazań). Mniejsze 
znaczenie w ich ocenie miały poziom wymagań na egzaminach (40,5% wskazań), praktyki 
zawodowe (31,0% wskazań) i dostępność pomocy dydaktycznych (28,6% wskazań). Tylko 4 
pracodawców uwaŜa, Ŝe na poziom przygotowania zawodowego absolwentów uczelni miały 
wpływ warunki lokalowe, w których odbywa się proces dydaktyczny oraz zasady przyjęć na 
studia. 
 
Tabela 1. Czynniki wpływające na poziom przygotowania zawodowego absolwentów WSFiZ 

Wskazania 
Wyszczególnienie 

Liczba % 
Wstęp wolny na studia 4 9,5 
Zawartość programów nauczania 33 78,6 
Poziom wymagań na egzaminach 17 40,5 
Jakość kadry dydaktycznej 30 71,4 
Dostępność pomocy dydaktycznych 12 28,6 
Warunki lokalowe 4 9,5 
Renoma uczelni 6 14,3 
Praktyki zawodowe 13 31,0 

 
W dalszej części ankiety badawczej pytano pracodawców o wpływ podnoszenia 

kwalifikacji przez zatrudnionych pracowników na przebieg ich kariery zawodowej (tabela 2). 
Wszyscy badani potwierdzili, Ŝe doceniają swoich pracowników za podnoszenie kwalifikacji. 
Ukończenie wyŜszych studiów skutkuje wzrostem wynagrodzenia u 24 spośród badanych 
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pracodawców. WyŜsze wykształcenie daje duŜe gwarancje na uzyskanie stałego zatrudnienia 
w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony (22 respondentów), jest takŜe szansą na 
utrzymanie zatrudnienia w przypadku jego redukcji w zakładzie (15 respondentów). 
 
Tabela 2. Opinia pracodawców na temat wpływu studiów na przebieg kariery zawodowej 
pracowników 

Wskazania 
Wyszczególnienie 

Liczba % 
Stałe zatrudnienie 22 52,4 
Brak utraty pracy 15 35,7 
Wzrost wynagrodzenia 24 57,1 
Studia nie mają znaczenia 0 0 

 
W ankiecie pytano pracodawców o formy współpracy z uczelnią (tabela 3). PrzewaŜająca 

większość pracodawców (88,1%) uwaŜa za konieczne kształcenie ustawiczne swoich 
pracowników. Spośród badanej grupy 39 pracodawców, tj. 92,9% jest zainteresowanych 
szkoleniem swoich pracowników w WyŜszej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach, 
przy czym większość (76,2%) uzaleŜnia moŜliwość współpracy od tematyki szkoleń. 
Podkreślić naleŜy, Ŝe tylko 3 pracodawców nie wyraziło zainteresowania współpracą z 
uczelnią w tym zakresie. Większość pracodawców chciałaby aby szkolenia dotyczyły bieŜącej 
problematyki zawodowej, takiej odpowiedzi udzieliło ponad 83% ankietowanych. Pozostali 
pracodawcy widzą moŜliwość szkoleń uzupełniających wiedzę ogólną (17%). Blisko połowa 
pracodawców (47,6%) chce, by uczelnia powiadamiała ich o organizowanych szkoleniach 
pocztą tradycyjną, formę elektroniczną wybrało nieco ponad 38% badanych.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w listopadzie 2005 roku w WSFiZ 
powstało Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którego głównym załoŜeniem jest wspieranie 
przedsiębiorczości oraz działalność na rzecz rozwoju regionu siedleckiego. Centrum swoje 
zadania realizuje m. in. poprzez organizację kursów i szkoleń. W latach 2006-2007 Centrum 
zorganizowało osiem takich działań. Jak pokazują badania jest to poŜądana forma współpracy 
uczelni z jej otoczeniem.  

Badania pokazały, Ŝe ponad połowa ankietowanych widzi moŜliwość współpracy z 
uczelnią poprzez udział pracodawców w organizowanych seminariach (52,4% wskazań). 
Uczelnia od początku swojego funkcjonowania organizuje seminaria naukowe z udziałem 
ciekawych osób z Ŝycia publicznego i gospodarczego. Na seminaria obok studentów i 
wykładowców uczelni zapraszani są równieŜ przedsiębiorcy zaznaczając swoją obecność jako 
praktycy Ŝycia gospodarczego. Jak pokazują badania ta forma współpracy znalazła uznanie 
wśród respondentów.  

Pracodawcy widzą równieŜ moŜliwość współpracy z uczelnią w zakresie praktyk 
studenckich (45,2% wskazań). WSFiZ jest wyŜszą szkołą zawodową, która, poza jednym 
kierunkiem, kształci studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia. Standardy 
kształcenia na kaŜdym z kierunków przewidują odbycie przez studentów praktyk 
zawodowych. Ich realizacja jest moŜliwa, z jednej strony dzięki dobrym kontaktom uczelni z 
pracodawcami w regionie działania uczelni, z drugiej dzięki wiedzy i umiejętnościom 
studentów uczelni, których pracodawcy chętnie przyjmują na praktyki i wysoko, co pokazują 
badania, oceniają jakość ich pracy.    

Co trzeci pracodawca podjąłby się opiniowania nowych kierunków studiów oraz 
specjalności kształcenia. Podkreślić naleŜy, Ŝe uczelnia od początku swojej działalności 
zawsze formułowała swoją ofertę edukacyjną po konsultacjach z pracodawcami. 
Potwierdzeniem tego są pozytywne opinie pracodawców zamieszczane we wnioskach 
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składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o uruchomienie nowych 
kierunków studiów. Akceptacja pracodawców dla oferty programowej uczelni jest w duŜej 
mierze gwarancją, Ŝe absolwenci nowo utworzonych kierunków będą mogli odbyć praktyki 
zawodowe oraz znajdą zatrudnienie na rynku pracy.   

PoŜądaną płaszczyzną współpracy, z punku widzenia efektów kształcenia, moŜe okazać 
się opiniowanie przez pracodawców realizowanych w WSFiZ w Siedlcach programów 
nauczania. Gotowość współdziałania w tym zakresie zadeklarowało 19% respondentów.   

Budująca jest opinia pracodawców na temat współpracy naukowo-badawczej. MoŜliwość 
prowadzenia badań na potrzeby pracodawców przez pracowników naukowych uczelni widzi 
23,8% respondentów.  

 
Tabela 3. Opinia pracodawców nt. form współpracy z uczelnią 

Wskazania 
Wyszczególnienie 

Liczba % 
Organizacja seminariów dla pracodawców 22 52,4 
Organizacja kursów i szkoleń dla pracowników 39 92,9 
Opiniowanie nowych kierunków i specjalności 
kształcenia  

14 33,3 

Opiniowanie planów studiów przez pracodawców 8 19,0 
Kierowanie studentów na praktyki zawodowe 19 45,2 
Prowadzenie badań na potrzeby pracodawców 10 23,8 

 
W ankiecie pracodawcy wyrazili równieŜ swoją opinie nt. kierunków rozwoju uczelni 

w najbliŜszej perspektywie czasowej (tabela 4). Ponad połowa badanych (54,8% wskazań) 
uwaŜa, Ŝe uczelnia powinna uruchamiać nowe specjalności w ramach oferowanych 
kierunków kształcenia oraz podejmować starania o uzyskanie uprawnień do prowadzenia 
studiów na poziomie drugiego stopnia (magisterskich).  

Dotychczasowa oferta kształcenia jest niewystarczająca dla 20 respondentów, którzy 
uwaŜają, Ŝe w najbliŜszym czasie uczelnia winna uruchamiać nowe kierunki studiów. Blisko 
co trzeci badany (31,0% wskazań) uwaŜa, Ŝe niezbędne jest uzupełnienie obowiązujących w 
WSFiZ w Siedlcach programów studiów o nowe przedmioty kształcenia oraz zwiększenie 
liczby godzin z języka obcego. Spośród badanych 19% przedsiębiorców widzi potrzebę 
wprowadzenia selekcji kandydatów na studia oraz zwiększenia wymagań egzaminacyjnych. Z 
kolei zwiększenie liczby godzin z realizowanych przedmiotów widzi tylko 2 przedsiębiorców.  
 
Tabela 4. Opinia pracodawców nt. kierunków działania uczelni w najbliŜszym czasie 

Wskazania 
Wyszczególnienie 

Liczba % 
Uruchamianie nowych kierunków kształcenia 20 47,6 
Otwieranie nowych specjalności w ramach obecnych kierunków 23 54,8 
Ubieganie się o prawa kształcenia na poziomie magisterskim 23 54,8 
Wprowadzenie selekcji kandydatów na studia 8 19,0 
Uzupełnienie programów studiów o nowe przedmioty kształcenia  13 31,0 
Zwiększenie liczby godzin z oferowanych przedmiotów 
kształcenia 

2 4,8 

Zwiększenie wymagań egzaminacyjnych 8 19,0 
Zwiększenie liczby godzin z języka obcego 13 31,0 
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 Respondentom zadano równieŜ pytanie z jakiej dziedziny specjalistów poszukują na 
rynku pracy. Wśród badanych przedsiębiorców 28 firm (66,7%) zadeklarowało potrzebę 
zatrudnienia specjalistów. W czasach kryzysu i rosnącego bezrobocia jest to zjawisko 
pocieszające. W grupie firm szukających pracowników 8 pracodawców zatrudniłoby 
specjalistów z zakresu budownictwa, 6 z zakresu prawa i administracji, po 4 firmy 
specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości oraz pozyskania funduszy europejskich. 
Dwie firmy szukają informatyków. Pozostałe pojedyncze oferty to propozycje pracy dla 
specjalistów z zakresu ochrony środowiska, zarządzania oświatą, logistyki oraz 
telekomunikacji i energetyki. Porównując potrzeby rynku pracy z kierunkami studiów oraz 
specjalnościami kształcenia prowadzonymi w WSFiZ w Siedlcach moŜna stwierdzić, Ŝe 
oferta kształcenia w uczelni dostosowana jest do potrzeb tego rynku.  

Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia 
jest niezbędnym warunkiem przetrwania uczelni w sytuacji nadwyŜki podaŜy usług 
edukacyjnych nad popytem na nie, a co najwaŜniejsze – podniesienia wymagań studentów i 
przyszłych pracodawców. Istotne jest teŜ to, Ŝe jakość nauczania zaczyna być traktowana nie 
jako pewne minimum warunkujące funkcjonowanie szkoły wyŜszej. Coraz częściej bowiem 
podnoszenie jakości staje się jednym z podstawowych celów działania uczelni. Dostrzegają 
one znaczenie jakości jako ich pozytywnego wyróŜnika mogącego zapewnić przewagę 
konkurencyjną. 

WaŜną rolę w procesie ewaluacji jakości kształcenia będzie miało zacieśnienie 
współpracy z biznesem w zakresie dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku 
pracy. W ciągu dziesięciu lat kształcenia studentów WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania 
wypracowała bardzo dobre relacje z otoczeniem trwale wpisując się w rozwój miasta i 
regionu siedleckiego. O wysokich standardach kształcenia w WSFiZ w Siedlcach  mogą 
świadczyć bardzo dobre i dobre oceny jakości pracy wykonywanej przez studentów 
odbywających praktykę zawodową oraz poziom przygotowania zawodowego absolwentów 
uczelni. 

Pracodawcy w przeprowadzonej ankiecie zadeklarowani chęć współpracy z uczelnią. I 
choć dotychczasowe kontakty są bardzo dobre to przeprowadzone badania pokazują, Ŝe nie 
wyczerpują one wszystkich moŜliwości. Wydaje się, Ŝe jedną z nich mogłoby być zaproszenie 
przedstawiciela pracodawców do pracy w organach zarządzających uczelnią. 

Rodzimy biznes jest skłonny rozwijać kapitał intelektualny w swoich organizacjach m.in. 
poprzez  udział pracodawców w seminariach naukowych oraz dokształcanie pracowników na 
kursach i szkoleniach. Znajomość potrzeb biznesu powinna skłonić władze uczelni do 
bardziej intensywnych działań mających na celu poszerzenie oferty edukacyjnej m.in. o studia 
podyplomowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Przedsiębiorcy widzą  równieŜ moŜliwość współpracy z uczelnią w zakresie badań 
naukowych. Dotychczas prowadzona działalność naukowa finansowana była ze środków 
własnych uczelni. Podjęcie współpracy z przedsiębiorcami mogłoby zdywersyfikować źródła 
finansowania badań, a takŜe zwiększyć pulę środków wykorzystywanych na ich prowadzenie. 
Aby współpraca w tym zakresie mogła się rozwinąć naleŜy zbadać dokładnie potrzeby 
przedsiębiorców i zachęcić zatrudnionych pracowników naukowych do współpracy z 
biznesem. Efektem wspólnych działań mogą być wdroŜenia wypracowanych rozwiązań do 
praktyki gospodarczej, publikacje wyników badań w postaci opracowań ksiąŜkowych oraz 
organizacja wspólnych konferencji naukowych.  

Pracodawcy mogą być takŜe środowiskiem opiniotwórczym na temat kierunków rozwoju 
uczelni oraz kształtu procesu dydaktycznego. Jest to waŜne ze względu na wzrost popytu na 
absolwentów o zasobie wiedzy, umiejętnościach i postawach mogących sprostać 
wymaganiom rynku.  
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Wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia oraz rekomendacje upowszechniania 
wzorów dobrych praktyk w dziedzinie jakości kształcenia: 

 
1. Podnoszenie jakości studiów jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania uczelni w 

sytuacji nasilającej się konkurencji, nadwyŜki podaŜy usług edukacyjnych nad popytem 
na nie oraz wzrostu wymagań studentów i pracodawców. Ewaluacja jakości kształcenia 
jest równieŜ wymuszana przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która w lutym 2009 
roku PKA zmieniła zasady akredytacji dotyczące ogólnych kryteriów oceny jakości 
kształcenia. 

 
2. WdraŜanie systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w WSFiZ w Siedlcach 

przynosi skuteczne i wymierne efekty. O wysokich standardach kształcenia w uczelni 
mogą świadczyć bardzo dobre i dobre oceny jakości pracy wykonywanej przez studentów 
odbywających praktykę zawodową oraz poziom przygotowania zawodowego 
absolwentów uczelni. 

 
3. Pracodawcy deklarują chęć współpracy z uczelnią. I choć dotychczasowe kontakty są 

bardzo dobre to przeprowadzone badania pokazują, Ŝe nie wyczerpują one wszystkich 
moŜliwości. Wydaje się, Ŝe jedną z nich mogłoby być zaproszenie przedstawiciela 
pracodawców do pracy w organach zarządzających uczelnią. 

 
4. Rodzimy biznes jest skłonny rozwijać kapitał intelektualny w swoich organizacjach m.in. 

poprzez udział pracodawców w seminariach naukowych oraz dokształcanie pracowników 
na kursach i szkoleniach. Znajomość potrzeb biznesu powinna skłonić władze uczelni do 
bardziej intensywnych działań mających na celu poszerzenie oferty edukacyjnej m.in. o 
studia podyplomowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 
5. Przedsiębiorcy widzą moŜliwość współpracy z uczelnią w zakresie badań naukowych. 

Warunkiem współpracy jest rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców i zachęcenie 
zatrudnionych pracowników naukowych do współpracy z biznesem. Efektem wspólnych 
działań mogą być wdroŜenia wypracowanych rozwiązań do praktyki gospodarczej, 
publikacje wyników badań w postaci opracowań ksiąŜkowych oraz organizacja 
wspólnych konferencji naukowych. 

 
6. Pracodawcy mogą być takŜe środowiskiem opiniotwórczym na temat kierunków rozwoju 

uczelni oraz kształtu procesu dydaktycznego. Jest to waŜne ze względu na wzrost popytu 
na absolwentów o zasobie wiedzy, umiejętnościach i postawach mogących sprostać 
wymaganiom rynku. 
 

 
W imieniu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia  

Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia 

Dr BoŜena Piechowicz 

 

 

 

Siedlce, dn. 30 września 2009 r. 


