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Nazwa ocenianego kierunku studiów: finanse i rachunkowość 

1. Poziom/y studiów: studia I stopnia  

2. Forma/y studiów:  studia niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek 

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Stosowanych  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej wpisują się w dyscypliny naukowe 

ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie  nauk społecznych.  

 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

ekonomia i finanse 144 80 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów 

ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do 

ukończenia studiów na kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. nauki o zarządzaniu i jakości 36 20 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 

Wydział Nauk Stosowanych 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

z siedzibą w Siedlcach 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 
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Umiejscowienie kierunku studiów w dziedzinie nauki 

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk 

Stosowanych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej wpisują się w dyscyplinę 

naukową ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w dziedzinie  nauk 

społecznych.  

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta kierunku finanse i 

rachunkowość spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 986) oraz w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018r., poz. 2218). 

Zdobywane podczas studiów na kierunku finanse i rachunkowość wiedza i 

umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z dziedziny nauk 

społecznych: ekonomii  i finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości jako fundamentalnych 

dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: nauki o komunikacji społecznej i 

mediach, psychologia, nauki socjologiczne czy nauki prawne. Łączy je bowiem wspólny 

przedmiot badania, jakim jest zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, 

jaki w niej występuje. 

 

Objaśnienia: 

1. K1P_W01 – symbol efektów kierunkowych składa się z dwóch członów i siedmiu 

znaków,  

z których: 

a) pierwszy znak oznacza efekty kierunkowe – K; 

b) drugi znak oznacza poziom studiów: 

 1 – studia pierwszego stopnia 

 2 – studia drugiego stopnia 

 J – jednolite studia magisterskie 

c) trzeci znak oznacza profil studiów: 

 A – studia o profilu akademicki 

 P – studia o profilu praktycznym 

d) czwarty znak stanowi podkreślnik; 

e) piąty znak oznacza kategorię efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K - 

kompetencje społeczne); 

f) szósty i siódmy znak stanowi kolejny numer efektu. 

2.  P6S_WG_S1 – symbol określający odniesienie do ogólnych efektów kształcenia 

określonych zgodnie z charakterystyką drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, składa się z trzech członów 

i dziewięciu znaków z których: 

a) dwa pierwsze znaki oznaczają poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (P6 – 

poziom 6); 

b) trzeci znak oznacza rodzaj kształcenia (S-studia); 
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c) czwarty i siódmy znak stanowi podkreślnik; 

d) piąty znak oznacza ogólną kategorię charakterystyki kwalifikacji, w którym: 

 W – Wiedza: absolwent zna i rozumie; 

 U – Umiejętności, absolwent potrafi; 

 K  - Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do. 

e) szósty znak oznacza ogólną kategorię opisową oznaczoną literami: 

 G  - w zakresie wiedzy: Głębia, zakres i / kompletność perspektywy 

poznawczej  

i zależności; 

 K - w zakresie wiedzy: Kontekst / uwarunkowania, skutki; 

 W - w zakresie umiejętności: Wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane 

problemy  

i wykonywane zadania; 

 K - w zakresie umiejętności: Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem obcym; 

 O - w zakresie umiejętności: Organizacja pracy / planowanie i praca 

zespołowa; 

 U  - w zakresie umiejętności: Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i 

rozwoju innych osób; 

 K - w zakresie kompetencji: Krytyczne podejście / oceny; 

 O - w zakresie kompetencji: Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego; 

 R - w zakresie kompetencji: Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu. 

f) ósmy znak oznacza charakterystyki pierwszego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji kształcenia w dziedzinie nauk społecznych (S – nauki społeczne) 

g) dziewiąty znak oznacza kolejny nr charakterystyki pierwszego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

3.  Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. 

Dz. U.  

z 2017 r., poz. 986) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 

r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 

r.  

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

(Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1818) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 

2018 r.  

w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z póź. zm.). 
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Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się oraz kierunkowe efekty uczenia 

się w pełni pokrywają się z uniwersalnymi charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla poziomu 6-go:  

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK – POZIOM 6 

Wiedza/ 

zna i rozumie: 

w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone 

zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania 

prowadzonej działalności  

P6U_W 

Umiejętności/ 

potrafi: 

innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone  

i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni 

przewidywalnych warunkach samodzielnie planować własne 

uczenie się przez całe życie komunikować się z otoczeniem, 

uzasadniać swoje stanowisko  

P6U_U 

Kompetencje 

społeczne/ 

jest gotów do: 

 

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego 

postępowania w środowisku pracy i poza nim samodzielnego 

podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, 

działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których 

uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych 

działań  

P6U_K 

 

Tabela kierunkowych efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów  

w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji  

na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej 

 

Nazwa kierunku studiów:  finanse i rachunkowość 

Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk Stosowanych 

Dziedzina nauki, dyscyplina naukowa: Nauki społeczne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości 

Poziom kształcenia: studia I stopnia  

Profil kształcenia: praktyczny  

Wymagane kwalifikacje: poziom 4 (świadectwo dojrzałości) 

Uzyskane kwalifikacje:  poziom 6 (licencjat) 

Symbol 

efektu 

 

Szczegółowy opis efektów uczenia się na kierunku  

studiów finanse i rachunkowość  

Odniesienie 

do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia dla 

poziomu 6 

Wiedza 

K1P_W01 ma podstawową wiedzę o ekonomii i finansach oraz nauki o 

zarządzaniu i jakości jako dyscyplinach naukowych oraz ich 

miejscu w systemie nauk społecznych i powiązaniach z 

innymi dyscyplinami naukowymi 

P6S_WG_S1 

K1P_W02 posiada podstawową wiedzę o systemie finansowym państwa 

i o poszczególnych jego elementach  oraz o roli sytemu 

finansowego w funkcjonowaniu gospodarki narodowej 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S1 

K1P_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między systemami 

finansowymi i instytucjami finansowymi w skali krajowej i 

międzynarodowej  

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S1 

K1P_W04 ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach między 

elementami systemu finansowego i rządzących nimi 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S1 
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prawidłowościach,  zna rodzaje zjawisk i stosunków 

finansowych, które powstają między podmiotami systemu 

ekonomicznego i społecznego 

 

K1P_W05 ma wiedzę o roli człowieka i społeczeństwa w procesie 

tworzenia i funkcjonowania systemu finansowego 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S1 

K1P_W06 zna podstawowe narzędzia ilościowe wykorzystywane  

w badaniach i analizach zjawisk i kategorii finansowych oraz 

w prognozowaniu i przeprowadzaniu symulacji finansowych, 

w tym techniki pozyskiwania ilościowych i jakościowych 

danych i informacji, pozwalające opisywać systemy i 

instytucje finansowe oraz procesy w nich i między nimi 

zachodzące; 

P6S_WG_S1 

K1P_W07 ma wiedzę o rachunkowości jako autonomicznym systemie 

gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji 

informacji o procesach gospodarczych 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S2  

K1P_W08 ma wiedzę na temat objaśniania, interpretacji i stosowania 

podstawowych zasad rachunkowości finansowej 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S2 

K1P_W09 ma wiedzę o normach i regułach (finansowych, prawnych, 

organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących 

system finansowy i rządzących nimi prawidłowościach oraz  

o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

P6S_WK_S1 

P6S_WK_S2 

K1P_W10 ma wiedzę o kategoriach finansowych i zna metody ich 

badania umożliwiające zrozumienie natury zjawisk 

finansowych 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S2 

K1P_W11 ma wiedzę o procesach zmian systemu finansowego oraz jego 

elementów, a także o przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S1 

K1P_W12 ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów  

i instytucji finansowych, ich roli w gospodarce oraz o ich 

historycznej ewolucji 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S1 

K1P_W13 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK_S2 

P6S_WK_S3 

K1P_W14 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu 

finansów i rachunkowości 

P6S_WK_S2 

P6S_WK_S3 

 

K1P_W15 posiada wiedzę z zakresu innych nauk społecznych 

(socjologii, psychologii, prawa, filozofii, zarządzania) i zna 

ich relacje do finansów, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne 

P6S_WG_S1 

P6S_WK_S2 

 

Umiejętności 

K1P_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji procesów 

gospodarczych i zjawisk finansowych 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

 

K1P_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów 

gospodarczych i zjawisk finansowych 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

 

K1P_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg P6S_UW_S1 
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konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych P6S_UW_S2 

K1P_U04 potrafi prognozować skutki procesów gospodarczych i 

zjawisk finansowych z wykorzystaniem właściwych dla 

finansów i rachunkowości standardowych metod, technik i 

narzędzi 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

K1P_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zagadnienia  

z zakresu finansów i rachunkowości 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

K1P_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności 

podczas praktyk zawodowych, umiejętności do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

P6S_UO_S1 

P6S_UO_S2 

K1P_U07 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 

finansowych i proponuje w tym zakresie odpowiednie 

rozstrzygnięcia oraz potrafi je wdrożyć w praktyce 

gospodarczej 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

P6S_UO_S1 

P6S_UO_S2 

K1P_U08 potrafi wykorzystać rachunkowość i kategorie finansowe do 

podejmowania decyzji finansowych w praktyce gospodarczej 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

K1P_U09 posiada umiejętność rozpatrywania zjawisk finansowych na 

tle zjawisk społecznych oraz potrafi analizować relacje 

między zjawiskami finansowymi i zjawiskami społecznymi 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

K1P_U10 potrafi krytycznie oceniać społeczne i ekonomiczne 

konsekwencje decyzji finansowych 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_S2 

K1P_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących 

szczegółowych zagadnień z zakresu finansów i 

rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także rożnych źródeł 

P6S_UK_S1 

P6S_UK_S3 

 

K1P_U12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł  

i nowoczesnych technologii  oraz przygotowywać 

wystąpienia ustne w języku polskim i obcym, dotyczące 

wybranych problemów finansowych  

P6S_UK_S1 

P6S_UK_S2 

P6S_UU_S1 

P6S_UO_S1 

K1P_U13 ma umiejętności językowe w zakresie finansów i 

rachunkowości, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6S_UK_S2 

P6S_UK_S3 

K1P_U14 potrafi korzystać z systemów informatycznych 

wspomagających procesy podejmowania decyzji 

P6S_UW_S1 

P6S_UK_S1 

P6S_UO_S2 

P6S_UU_S1 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego  

i rozwoju osobistego 

P6S_KK_S1 

P6S_KK_S2 

K1P_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, aktywnie P6S_KK_S2 
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uczestniczy w grupie przyjmując w niej rożne role, jest 

otwarty na współpracę i budowę relacji międzyludzkich 

P6S_KO_S1 

P6S_KO_S3 

K1P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania, konsekwentnie 

dąży do realizacji indywidualnych i zespołowych działań 

P6S_KO_S1 

P6S_KR_S1 

 

K1P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o znaczeniu 

działania w sposób profesjonalny, postępuje zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej 

P6S_KR_S1 

K1P_K05 docenia znaczenie posiadanej wiedzy dla utrzymania i 

rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, 

ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań w 

przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając 

aspekty finansowe, ekonomiczne, ekologiczne i 

bezpieczeństwa pracy 

P6S_KO_S1 

P6S_KO_S2 

 

K1P_K06 dokonuje samooceny własnych kompetencji, potrafi 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z 

zakresu finansów, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 

kształcenia 

P6S_KK_S1 

P6S_KK_S2 

 

K1P_K07 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną, z 

zakresu finansów i rachunkowości, do działań kreatywnych  

i przedsiębiorczych 

P6S_KK_S2 

P6S_KO_S3 

 

 

Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji  

na poziomie 6 PRK w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, 

profil praktyczny  przez kierunkowe efekty uczenia się  

Symbol 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

efektów 

uczenia się  

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6 PRK w dziedzinie nauk społecznych, 

dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse,  

profil praktyczny   

 Symbole 

kierunkowych 

efektów 

 uczenia się 

Wiedza / absolwent zna i rozumie: 

P6S_WG_S1 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty  

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone 

zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z 

zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących 

podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu studiów, również 

zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

związanej z ich kierunkiem 

K1P_W01 

K1P_W02 

K1P_W03 

K1P_W04 

K1P_W05 

K1P_W06 

K1P_W07 

K1P_W08 

K1P_W10 

K1P_W11 

K1P_W12 
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K1P_W15 

P6S_WK_S1 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji K1P_W02 

K1P_W03 

K1P_W04 

K1P_W05 

K1P_W09 

K1P_W11 

K1P_W12 

P6S_WK_S2 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K1P_W07 

K1P_W08 

K1P_W09 

K1P_W10 

K1P_W13 

K1P_W14 

K1P_W15 

P6S_WK_S3 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości  

K1P_W13 

K1P_W14 

Umiejętności / absolwent potrafi: 

P6S_UW_S1 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w 

warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:  

− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, 

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,  

w tym zaawansowanych technik informacyjno–komunikacyjnych 

K1P_U01 

K1P_U02 

K1P_U03 

K1P_U04 

K1P_U05 

K1P_U06 

K1P_U07 

K1P_U08 

K1P_U09 

K1P_U10 

K1P_U11 

K1P_U14 

P6S_UW_S2 

wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów  

K1P_U01 

K1P_U02 

K1P_U03 

K1P_U04 

K1P_U05 

K1P_U06 

K1P_U07 

K1P_U08 

K1P_U09 

K1P_U10 

K1P_U11 

P6S_UK_S1 

komunikować się otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii  K1P_U11 

K1P_U12 

K1P_U13 

K1P_U14 

P6S_UK_S2 
brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i 

stanowiska oraz dyskutować o nich  

K1P_U12 

K1P_U13 

P6S_UK_S3 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

K1P_U11 

K1P_U13 

P6S_UO_S1 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole  K1P_U06 
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K1P_U07 

K1P_U12 

P6S_UO_S2 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym) 

K1P_U06 

K1P_U07 

K1P_U14 

P6S_UU_S1 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie 

 

K1P_U12 

K1P_U14 

Kompetencje społeczne / absolwent jest gotów do: 

P6S_KK_S1 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści K1P_K01 

K1P_K06 

P6S_KK_S2 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu  

K1P_K01 

K1P_K02 

K1P_K06 

K1P_K07 

P6S_KO_S1 

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego  

K1P_K02 

K1P_K03 

K1P_K05 

P6S_KO_S2 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego  K1P_K05 

P6S_KO_S3 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K1P_K02 

K1P_K07 

P6S_KR_S1 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,  

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K1P_K03 

K1P_K04 

 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

dr Tomasz Nawrocki  Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych - przewodniczący 

dr Mariusz Sokołek  
Prorektor, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości - 

członek 

mgr inż. arch. Mariusz 

Szabłowski 
 

Kanclerz, Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - 

członek 

dr Andrzej Pietrych  Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - członek 

mgr Monika Żelazowska  Kierownik Działu Dydaktyki, Kierownik Praktyk - członek 

mgr Zofia Zaniewicz  Kierownik Działu Spraw Studenckich - członek 

mgr Małgorzata Oleszkiewicz  Kierownik Działu Administracji - członek 

mgr Anna Stachowicz  Referent ds. studenckich Dział Spraw Studenckich - członek 

Mgr Martyna Marciszewska  Starszy specjalista ds. Kadr - członek 

Lic. Anna Jońska  Referent biura rektora - sekretarz 
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Prezentacja uczelni 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa została utworzona na podstawie 

decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 r. i zarejestrowana w rejestrze 

MEN pod pozycją 22, (obecnie MNiSW, pod pozycją 161) jako wyższa szkoła zawodowa. 

Założycielem Uczelni jest Instytut Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w Siedlcach. 

Na wniosek założyciela Uczelni, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

1 lipca 2010 r., znak: MNiSW-DNS-WUN-6011-9942-1/AM/10 dokonano zmiany nazwy 

Uczelni „Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania” na „Collegium Mazovia Innowacyjna 

Szkoła Wyższa”. 

Uczelnia w strukturze trzech wydziałów w roku akademickim 2019/20 prowadzi studia  

I stopnia na czterech kierunkach i studia II stopnia na dwóch kierunkach oraz na jednym 

kierunku jednolitych studiów magisterskich odpowiadając w ten sposób na potrzeby lokalnej 

społeczności. Obecnie w Collegium Mazovia studiuje 1061 studentów oraz 83 słuchaczy 

specjalizacji pielęgniarskich (stan na 22.09.2020 r.). W rekrutacji na nowy rok akademicki 

2020/2021 dokumenty złożyło 330 kandydatów na studia. 

W ciągu dwudziestu jeden lat funkcjonowania Uczelnia wypromowała 8927 absolwentów, 

z czego na studiach pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość 2978 absolwentów 

(stan na 22.09.2020 r.). 

Działania Uczelni nakierowane są na realizację misji społecznej, podyktowanej  

współczesnym tempem rozwoju społeczno–gospodarczego oraz procesami globalizacji  

i integracji. W swej misji Uczelnia podkreśla znaczenie wiedzy uniwersalnej i profesjonalnej 

oraz kształtowanie postaw społecznych. 

Działalnością Uczelni kieruje rektor – dr Bożena Piechowicz - kadencja od 01.09.2019 r. 

do 31.08.2023 r. oraz Prorektor dr Mariusz Sokołek - kadencja od 01.10.2019 r. do 

31.08.2023 r. Wydziałem Nauk Stosowanych kieruje dziekan dr Tomasz Nawrocki - kadencja 

od 01.09.2019 r. do 31.08.2023 r. Wydziałem Nauk Technicznych kieruje dr inż. Wiesława 

Banachewicz - kadencja od 01.10.2019 r. do 31.08.2023 r. Wydziałem Nauk o Zdrowiu 

kieruje dziekan dr n. med. Ewa Czeczelewska - kadencja od 01.09.2019 r. do 31.08.2023 r. 

Administracją Uczelni kieruje kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski. Funkcję 

kwestora sprawuje mgr Grażyna Bednarczyk. 

Uczelnię tworzą trzy wydziały – Wydział Nauk Stosowanych, Wydział Nauk 

Technicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu, a także jednostki ogólnouczelniane: Studium 

Języków Obcych, Biblioteka oraz Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum 

Kształcenia Podyplomowego.  

Na Wydziale Nauk Stosowanych prowadzony jest jeden kierunek studiów pierwszego 

stopnia - Finanse i rachunkowość oraz jeden kierunek studiów drugiego stopnia - Ekonomia. 

Strukturę organizacyjną Wydziału Nauk Stosowanych w roku akademickim 2019/2020 

tworzą dwie katedry: Katedra Finansów i Rachunkowości oraz Katedra Ekonomii  

i Zarządzania.  

Wydział Nauk Technicznych prowadzi kształcenie studentów na studiach pierwszego 

stopnia na kierunku Budownictwo. Na Wydziale Nauk Technicznych funkcjonuje jedna 

katedra – Katedra Budownictwa. 

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi kształcenie studentów na studiach pierwszego stopnia 

na dwóch kierunkach studiów: Pielęgniarstwo i Położnictwo, na jednym kierunku studiów 

drugiego stopnia Pielęgniarstwo oraz na jednolitych studiach magisterskich na kierunku 

Fizjoterapia. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu funkcjonuje Katedra Pielęgniarstwa i 

Położnictwa. 

Uczelnia prowadzi kształcenie studentów na kierunku studiów Finanse i rachunkowość od 

2005 roku (DSW-3-4003-MP573/05), po przyporządkowaniu do tego kierunku 
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prowadzonych od 1999 roku dwóch specjalności kształcenia: Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw oraz Doradztwo podatkowe i administracja finansowa. Początkowo studia 

prowadzone były zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Od roku 

akademickiego 2011/2012 studia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzone są 

wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2012/2013 kształcenie 

studentów na kierunku finanse i rachunkowość odbywa się w ramach praktycznego profilu 

kształcenia (Uchwała Senatu 44/2012). Kierunek był trzy razy oceniany przez Polską Komisję 

Akredytacyjną (dawniej Państwową Komisje Akredytacyjną - PKA). Ostatnią pozytywna 

ocenę jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość uczelnia otrzymała w 2015 

roku (Uchwała nr 184/2015 PKA z dnia 09 kwietnia 2015 r.) 

Aktualnie na kierunku Finanse i rachunkowość studiuje 94 studentów (stan na 22.09.2020 

r.), w tym na semestrze 2 – 24 studentów, na semestrze 4 – 30 studentów i na semestrze 6 

(przed obroną) – 37 studentów. W rekrutacji na obecny rok akademicki zgłosiło się 39 

kandydatów na ten kierunek.  

Uczelnia od 21 lat włączona jest w budowę nowoczesnego społeczeństwa wiedzy  

w Regionie Mazowieckim i na Ziemi Siedleckiej, jako ważnego regionu Polski oraz Unii 

Europejskiej, podejmuje nowe edukacyjne wyzwania, które niesie ze sobą obecna reforma, 

wprowadzana według ujednoliconych zasad edukacyjnych Unii Europejskiej. Cały Region 

Mazowiecki, w tym Ziemia  Siedlecka oraz miasto Siedlce, należą do jednych z lepiej 

rozwijających się rejonów Polski. Istotną rolę w tym pozytywnym procesie odgrywają 

instytucje tworzące infrastrukturę społeczną i ekonomiczną generujące zapotrzebowanie na 

specjalistów z przygotowaniem ekonomicznym czy finansowym. Jednak głównym kołem 

zamachowym rozwoju Regionu, w tym Ziemi Sieleckiej, bezsprzecznie pozostaje 

dynamicznie rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiący doskonałe 

źródło miejsc pracy dla absolwentów Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Mazovia.  

 Biorąc powyższe pod uwagę, Władzom Uczelni, Wydziału a także kadrze dydaktycznej 

zależy na tym, aby absolwenci Wydziału Nauk Stosowanych dzięki zdobytej wiedzy, 

nabytym praktycznym umiejętnościom oraz rozwiniętym kompetencjom personalnym i 

społecznym, mogli znajdować zatrudnienie w warunkach rynkowych a także byli 

przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym 

bezpośrednio przyczyniając się do rozwoju Ziemi Siedleckiej czy patrząc nieco dalej – 

Regionu Mazowieckiego. Ważnym aspektem dla władz Uczelni jest także fakt potwierdzenia 

przez absolwentów właściwą postawą w miejscu pracy, dobrego wykształcenia uzyskanego w 

Collegium Mazovia. 

 Kierunek studiów Finanse i rachunkowość dobrze wpisuje się w strategię rozwoju 

Uczelni. Do jego głównych, mocnych stron zalicza się :  

 opracowane i przyjęte przez Senat Uczelni efekty uczenia się dla kierunku Finanse i 

rachunkowość z położeniem nacisku na aspekt praktyczny edukacji (w grupach W-wiedza, 

U-umiejętności  oraz K-kompetencje społeczne), 

 oferowane w ramach kierunku specjalności (Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego) dające możliwość zdobycia wykształcenia w 

poszukiwanych na rynku pracy zawodach oraz dające przygotowanie do samodzielnego 

prowadzenia działalności gospodarczej,  

 wprowadzoną atrakcyjną formę zajęć praktycznych – projektowanie przedsięwzięć  

i wyjazdy studyjne grup studenckich do instytucji finansowych różnego typu (banki, Urząd 

Skarbowy, ZUS)  czy podmiotów gospodarczych o różnej formie organizacyjno-prawnej 

(Mostostal Siedlce sp. z o.o., Stadler Polska, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 

o.o., Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Lasy Państwowe, itp.), 
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 wprowadzoną cieszącą się dużym zainteresowaniem studentów, formę zajęć – warsztaty  

z praktykami, na których studenci mogą skonfrontować wiedzę zdobywaną w Uczelni z 

praktykami w danej dziedzinie,  

 aktywizację studentów w kierunku pogłębienie wiedzy a także podniesienie ich 

umiejętności i kreatywności w ramach zajęć z projektowania przedsięwzięć, 

 tematykę prac dyplomowych mającą charakter praktyczny, w swej przeważającej 

większości związaną z miejscem pracy lub praktyk dyplomanta, 

 dysponowanie doświadczoną etatową kadrą dydaktyczną - sprawdzonymi od lat 

nauczycielami akademickimi, z których większość posiada bogate doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym - zatrudnioną w Uczelni na podstawie 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 współpraca w ramach umów cywilno-prawnych z kadrą związaną z takimi ośrodkami 

akademickimi jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski,  

 współpraca w procesie doskonalenia koncepcji kształcenia studentów na kierunku Finanse 

i rachunkowość z lokalnymi władzami samorządowymi, środowiskiem przedsiębiorców 

czy przedstawicielami instytucji finansowych, 

 bardzo dobre warunki lokalowe Uczelni, dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,   oraz  sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, 

 wykorzystywanie metod symulacyjnych w procesie nauczania w nowo otwartym Centrum 

Symulacji Biznesowej, 

 możliwość udziału studentów w dodatkowych zajęciach kształtujących umiejętności 

praktyczne realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Collegium Mazovia (Oś 

priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych). 

 

Dla Założyciela oraz Władz uczelni finanse i rachunkowość stanowią jeden z ważnych, 

preferowanych, ze względów gospodarczych i społecznych, kierunków studiów.  

Program studiów ma charakter dynamiczny, wzorowany jest na programach wybranych 

uczelni krajowych i zagranicznych, tworzony we współpracy ze środowiskiem lokalnych 

pracodawców oraz przedstawicieli zawodowych organizacji społecznych. Cechą 

charakterystyczną programów jest jego zdolność do ciągłej modyfikacji i doskonalenia oraz 

nadążanie za potrzebami rynku pracy. Opracowane sylabusy przedmiotów są poddawane 

systematycznemu doskonaleniu w cyklu 3-4 lat. Duży udział mają w tym procesie zatrudnieni 

praktycy.  

Szczególny nacisk w procesie dydaktycznym jest położony - obok wiedzy - na zdobycie 

określonych umiejętności, w tym zdolności samokształceniowych, pracę zespołową oraz 

kompetencje społeczne i personalne. Cały szereg elementów programu ma charakter 

praktyczny - co jest zgodne z praktycznym profilem studiów. Do prowadzenia zajęć 

angażowani są nie tylko nauczyciele akademiccy lecz także aktywni praktycy, posiadający 

bogate doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym. Tak prowadzony 

proces nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów kierunku Finanse i rachunkowość 

do podjęcia pracy zawodowej bądź prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio po 

ukończeniu studiów. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

Misją Collegium Mazovia jest kształcenie kadr dla przyszłości, tworzenie  i transfer 

praktycznej wiedzy oraz budowa społeczeństwa informacyjnego Mazowsza i Ziemi 

Siedleckiej.  

Collegium Mazovia realizuje swoje cele w obszarach: 

 kształcenia kadr dla przyszłości - Uczelnia przekazuje uniwersalną, profesjonalną  

i aktualną wiedzę oraz kształci umiejętności elastycznego dostosowywania się do 

zmiennych warunków otoczenia, 

 tworzenia wiedzy i jej transferu - Uczelnia prowadzi badania naukowe nakierowane na 

potrzeby innowacyjnej gospodarki regionu, 

 budowy społeczeństwa wiedzy - Uczelnia rozwija kapitał społeczny Mazowsza i Ziemi 

Siedleckiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, popularyzację wiedzy oraz 

działalność społecznie użyteczną. 

 

 Wiodącym zadaniem Uczelni jest kreowanie elit społecznych, zdolnych do kształcenia 

ustawicznego, przedsiębiorczych, mobilnych i przejawiających troskę o dobro i interesy 

kraju, upowszechniających w swoim środowisku wiedzę i postawy obywatelskie. 

Misji Collegium Mazovia podporządkowano dobór zatrudnionej kadry naukowo-

dydaktycznej, spójne plany i programy studiów oraz wysoką jakość bazy materialnej i sposób 

zarządzania Uczelnią. Integralną częścią misji Uczelni jest także realizowana przez nią zasada 

życzliwości, przyjaźni i partnerstwa wobec studentów.  

Koncepcja i cele kształcenia studentów kierunku Finanse i rachunkowość mieszczą się w 

dyscyplinach ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości i wpisują się w strategię 

rozwoju oraz misję Uczelni.  

Koncepcja kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość powstała we współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym. Efekty uczenia się oraz program studiów konsultowane 

były z Radą Konsultacyjną (powołaną decyzją rektora w 2013 r. jako organ doradczy, 

wspierający działania Uczelni), z przedstawicielami władz samorządowych, z członkami 

Siedleckiej Rady Biznesu, siedleckiego oddziału Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 

Wschodniej Izby Gospodarczej, BCC Loży Siedleckiej oraz indywidualnie z wybranymi 

lokalnymi przedsiębiorstwami. Dzięki temu kierunek uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz 

sprawdzone wzorce krajowe i międzynarodowe.   

Obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020 efekty uczenia się na kierunku finanse i 

rachunkowość w ramach doskonalenia efektów uczenia się przyjęte zostały uchwałą nr 

6/2019 Senatu Collegium Mazovia z dnia 31 maja 2019 r. Zgodnie z poziomem 6 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji opisano 15 efektów w zakresie wiedzy uwzględniając głębię wiedzy oraz 

kontekst. W zakresie umiejętności sformułowano 14 efektów z uwzględnieniem 

wykorzystania wiedzy, komunikowania się, organizacji pracy i uczenia się. W zakresie 

kompetencji społecznych określono 7 efektów opisujących zdolność do dokonywania oceny 

oraz odpowiedzialność i role zawodowe.     

Za zasadnicze cele kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse  

i rachunkowość przyjęto: 

 wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, 

zarządzania oraz w wiedzę o narzędziach analizy zjawisk finansowych i narzędziach 

rachunkowości oraz rozumienie zasad ich stosowania, 
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 umożliwienie studentom rozpoznawania i rozumienia problemów gospodarki finansowej w 

aspekcie makro- i mikroekonomicznym, 

 nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, a w szczególności ewidencji 

operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań oraz podejmowania decyzji i 

przewidywania ich następstw, 

 kształtowanie odpowiednich kompetencji księgowego, menedżera i analityka finansowego, 

 propagowanie postaw przedsiębiorczych i potrzeby edukacji przez całe życie.  

 

Proces kształcenia na opisywanym kierunku dostarcza studentowi stosownych kompetencji 

w zakresie finansów i rachunkowości, nastawiony jest także na wspomaganie oraz 

ukierunkowanie rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia a także kształtowania postaw 

innowacyjnych i kreatywnych. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse i rachunkowość rozumie 

zjawiska gospodarcze i czynniki je kształtujące, posiada wiedzę dotyczącą organizacji 

systemu finansowego państwa, mechanizmu funkcjonowania rynków finansowych, 

zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, organizacji i finansowania 

instytucji publicznych i niekomercyjnych, źródeł finansowania jednostek samorządu 

terytorialnego, strategii podatkowych, realizacji operacji bankowych, doradztwa i usług 

finansowych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych, rachunkowości podmiotów 

gospodarczych, procesów integracji w sektorze finansowym. Zna techniki gromadzenia 

informacji o zjawiskach finansowych, metody i narzędzia badania i analizy zjawisk 

finansowych, dysponuje wiedzą umożliwiającą samodzielne prowadzenie analiz 

ekonomicznych i finansowych oraz podejmowanie decyzji finansowych. 

W oparciu o realizowane treści programowe absolwent kierunku Finanse i rachunkowość 

potrafi obserwować i analizować zjawiska finansowe w ujęciu mikro- i makroekonomicznym 

posługując się odpowiednio dobranymi metodami badawczymi oraz technikami i narzędziami 

analitycznymi, potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do realizacji różnych zadań w pracy 

zawodowej i proponować rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych, krytycznie 

oceniając społeczne i ekonomiczne konsekwencje podejmowanych decyzji finansowych,  

potrafi formułować własne opinie na temat problemów  finansowych, wypowiadać się w 

mowie i piśmie w sposób klarowny i spójny w kwestiach dotyczących wybranych zagadnień 

finansowych.  

Absolwent posługuje się  językiem obcym na poziomie biegłości B2 według kryteriów 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada wiedzę w 

zakresie rozwiązań informatycznych w stopniu pozwalającym na swobodne funkcjonowanie 

w nowoczesnym społeczeństwie. 

Dzięki przekazanym  treściom programowym i nabytym umiejętnościom po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Finanse i rachunkowość prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju, 

docenia znaczenie posiadanej wiedzy dla utrzymania i rozwoju więzi w środowiskach 

społecznych.  

W toku studiów absolwent nabywa kwalifikacje umożliwiające mu wykonywanie zawodu 

finansisty, a w szczególności analityka finansowego i księgowego. W zależności od wybranej 
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specjalności student pogłębia wiedzę i rozwija swoje umiejętności w zakresie preferowanych 

aspektów finansowych, ekonomicznych i społecznych dotyczących finansów i rachunkowości 

przedsiębiorstw czy finansów jednostek samorządu terytorialnego. Absolwent jest 

przygotowany do podejmowania pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki, domy 

maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy 

doradztwa podatkowego i rachunkowego. Absolwent znajdzie także zatrudnienie w działach 

finansowych przedsiębiorstw, administracji publicznej różnych szczebli (w szczególności 

administracji skarbowej) oraz organizacjach społecznych i politycznych.  Absolwent jest 

przygotowany również do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej. 

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach drugiego 

stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na 

studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość. Może także rozpocząć 

studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia 

uniwersyteckiego. Absolwent studiów pierwszego stopnia może podnosić kwalifikacje na 

studiach podyplomowych i kursach  dokształcających organizowanych w Collegium Mazovia 

i innych uczelniach, a po nabyciu doświadczenia zawodowego i spełnieniu określonych 

warunków, może ubiegać się o uzyskanie licencji i wykonywanie zawodów m.in. agenta 

ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, maklera giełdowego, doradcy podatkowego,  

biegłego rewidenta itp. 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość obowiązujący od roku 

akademickiego 2020/2021 przyjęty został Uchwałą nr 19/2020 Senatu Collegium Mazovia z 

dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów na kierunku finanse i 

rachunkowość – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk 

Stosowanych. Studia na kierunku finanse i rachunkowość trwają 6 semestrów i prowadzone 

są w Collegium Mazovia w formie studiów niestacjonarnych w łącznej liczbie 1883 godzin 

kontaktowych i 180 ECTS (po 30 w każdym semestrze).  

Program składa się z trzech modułów kształcenia, tj. moduł ogólny, moduł kierunkowy 

podstawowy, moduł kierunkowy zawodowy. Poza wymienionymi modułami program 

przewiduje także realizację zajęć z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godz., 

zajęciom nie przypisano punktów ECTS.  

W ramach modułu ogólnego studenci obligatoryjnie realizują zajęcia z: Inicjatywy 

gospodarczej, Bibliologii i informatologii oraz Ochrony własności intelektualnej w łącznym 

wymiarze 29 godz. kontaktowych (5 ECTS). Poza tym w module ogólnym realizowana jest 

stosunkowo liczna, wybieralna grupa przedmiotów z nauk społecznych, tj.: Psychologia w 

zarządzaniu, Profil osobowości w koncepcji LLL, Kreatywność i innowacyjność, Socjologia 

biznesu, Kompendium personalne, Historia gospodarcza, Wikinomia, Psychologia w biznesie, 

Sieci społeczne, Kapitał społeczny, Zaufanie społeczne, Polityka społeczna, Komunikacja z 

elementami negocjacji, Mediacje i arbitraż. Spośród wymienionych studenci wybierają 

siedem przedmiotów realizowanych w formie warsztatów. Łączna liczba godzin 

kontaktowych na realizację tych przedmiotów wynosi 50 godz. i 8 ECTS.  Zamieszczenie w 

programie studiów przedmiotów podnoszących kompetencje społeczne postulowane było 

przez Radę Konsultacyjną Collegium Mazovia i wprowadzone w ramach realizowanego 
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projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Model kształcenia przez całe życie w 

oparciu o trwałą relacje z uczelnią: ideAgora - Absolwenci kapitałem społecznym uczelni”. 

Dzięki temu absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość bardzo dobrze radzą sobie na 

rynku pracy. W ramach modułu ogólnego realizowany jest także lektorat z języka obcego na 

poziomie B2 w wymiarze 80 godzin kontaktowych (6 ECTS). Studenci maja do wyboru jeden 

z następujących języków: język angielski, język niemiecki, język rosyjski. Wybór zależy od 

języka składanego na maturze i jest jego kontynuacją na studiach. Lektorat języka obcego  

daje nie tylko niezbędne narzędzie sprawnej komunikacji w przedsiębiorstwach i instytucjach 

otoczenia gospodarczego poza granicami kraju, pozwala także na zdobycie bardzo przydatnej 

w praktyce umiejętności korzystania z obcojęzycznych źródeł wiedzy i analizowania 

obcojęzycznej dokumentacji finansowej. 

Drugi moduł (Moduł kierunkowy podstawowy) to przedmioty podstawowe z zakresu 

metod ilościowych, ekonomii, finansów, prawa, tj.: Matematyka, Statystyka, Ekonometria, 

Mikro- i Makroekonomia, Podstawy rachunkowości, Podstawy prawa dla ekonomistów, 

Prawo pracy oraz Finanse. Na ich realizacje przewidziano 316 godzin kontaktowych (56 

ECTS).  

Trzeci moduł (Moduł kierunkowy zawodowy) obejmuje przedmioty kierunkowe takie jak: 

Matematyka finansowa, Analiza finansowa, Rachunkowość finansowa, Kapitał ludzki w 

organizacji, Rynki finansowe, Finanse publiczne, Finanse przedsiębiorstwa, Podstawy 

zarządzania, Bankowość, Ubezpieczenia gospodarcze. Łączny wymiar godzin realizowanych 

w ramach ww przedmiotów wynosi 280 godzin zajęć kontaktowych i 44 ECTS. W module 

tym umieszczono także seminarium dyplomowe realizowane na 5 i 6 semestrze w wymiarze 

łącznym 32 godzin kontaktowych (11 ECTS) oraz blok przedmiotów specjalnościowych 

realizowanych w wymiarze 136 godzin kontaktowych (18 ECTS). W ramach programu 

obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 studenci mają do wyboru dwie 

specjalności kształcenia: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw  oraz finanse jednostek 

samorządu terytorialnego. Każda obejmuje po 8 przedmiotów, których treść i zakres związany 

jest ze specjalnością. I tak na pierwszej specjalności są to: Komputerowe techniki w 

rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe standardy w rachunkowości i 

rewizji finansowej, Rachunkowość zarządcza, Bankowość detaliczna, Analizy giełdowe, 

Prawo handlowe, Międzynarodowe prawo podatkowe. W ramach specjalności finanse 

samorządu terytorialnego realizowane są przedmioty: Samorząd terytorialny, Gospodarka 

finansowa gmin i innych szczebli administracji, Dochody i wydatki jednostek samorządowych, 

Pozyskiwanie i wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, Rachunkowość budżetowa i 

sprawozdawczość, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, zarządzanie finansami JST, 

Analiza i ocena sytuacji finansowej JST.  

Ważnym elementem programu kształcenia na studiach o profilu praktycznym są praktyki 

zawodowe. Na kierunku finanse i rachunkowość praktyka zawodowa realizowana jest w 

formie: Projektowania przedsięwzięć, Warsztatów z praktykami, Wyjazdów studyjnych 

Praktyki zawodowej dyplomowej i Praktyki zawodowej kierunkowej. Łączny wymiar  praktyk 

wynosi 960 godzin, co stanowi 6 miesięcy.  

Praktyczny profil kształcenia charakteryzuje się relatywnie dużą liczbą zajęć 

dydaktycznych wymagających bezpośredniego zaangażowania studentów poprzez ich 

aktywny udział. Zajęcia te są prowadzone w małych grupach w formie ćwiczeń 

audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatów oraz ćwiczeń terenowych. Pozwalają 

one na bezpośredni kontakt prowadzącego ze studentami poprzez włączenie ich do dyskusji 

nad rozwiązywanym problemem, wymianę opinii i wspólne formułowanie wniosków  

 Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość realizowany jest przy użyciu 

następujących metod kształcenia: 
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 metody podające (nabywanie umiejętności przez przyswajanie przekazywanej wiedzy, 

głównie poprzez wykłady,  wspomagane pokazem slajdów czy projekcją filmów), 

 metody problemowe (nabywanie umiejętności przez rozwiązywanie zagadnień na 

podstawie wiedzy nabytej w drodze przekazu i wiedzy przyswojonej w ramach 

samodzielnej pracy własnej, głównie są to ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne), 

 metody praktyczne (nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie, głównie  

w ramach ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatów oraz ćwiczeń 

terenowych). 

  

Zajęcia wykładowe służą głównie przekazywaniu i strukturyzacji wiedzy – prezentacji 

definicji, wyjaśnianiu pojęć i problemów. Wykłady kursowe pozwalają studentom nabyć 

umiejętności uchwycenia i zarejestrowania podstawowych treści z zakresu dyscypliny 

naukowej jaką jest ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wykłady 

specjalnościowe poszerzają wiedzę kierunkową zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami 

studenta, który dokonał wyboru specjalizacji zawodowej.  

 Umiejętności są doskonalone w trakcie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, 

warsztatów, ćwiczeń terenowych, praktyki zawodowej kierunkowej i dyplomowej, 

seminarium oraz w ramach pracy własnej studenta, poprzez korzystanie z podręczników, 

czasopism, programów komputerowego wspomagania oraz tematycznych stron 

internetowych. 

 Ćwiczenia są aktywną formą zajęć dydaktycznych, w czasie których studenci samodzielnie 

próbują rozwiązać postawione problemy, korzystając z merytorycznej pomocy prowadzącego. 

Na ćwiczeniach audytoryjnych i warsztatach większy nacisk jest położony na metody 

problemowe i praktyczne oraz wykorzystywanie aktywizujących form prowadzenia zajęć. 

Należą do nich: dyskusja nad uzyskanymi wynikami, praca w grupie, projektowanie 

indywidualne lub zespołowe, prezentacje multimedialne, przygotowywanie i prezentacja 

referatów i projektów.  

 Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają na nawiązanie interaktywnej komunikacji ze 

studentami i dają możliwość oceny nie tylko stopnia zapamiętywania wiadomości, ale także 

głębi ich rozumienia. Ważne jest zapewnienie komunikacji prowadzących zajęcia z grupą 

studentów tak aby spostrzeżenia dotyczące realizacji celów kształcenia były przekazywane na 

bieżąco. 

 Seminaria dyplomowe są formą zajęć związanych z przygotowaniem i przedstawieniem 

pracy dyplomowej studenta. Na seminariach dyplomowych student nabywa m.in. umiejętność 

zaplanowania układu oraz zawartości merytorycznej swojej pracy dyplomowej, stosowania  

metod prowadzenia badań, formułowania celu i tezy ze szczególnym uwzględnieniem 

przesłanek praktycznych i wdrożeniowych. 

 Ćwiczenia terenowe odbywają się cyklicznie i mających za zadanie rozszerzenie wiedzy 

praktycznej przez bezpośredni kontakt z działami analiz, planowania, finansowo-księgowym, 

kadrowym, płacowym i marketingowym  podmiotów gospodarczych i jednostek samorząd 

terytorialnego oraz instytucji otocznia gospodarczego. 

 Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość nie przewiduje prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z wybuchem pandemii 

wywołanej przez COVID-19, taka forma elektronicznego kontaktu prowadzących zajęcia ze 

studentami została powszechnie zastosowana w semestrze letnim w roku akademickim 

2019/2020 do realizacji praktycznie wszystkich form zajęć. Zajęcia prowadzone były z na 

platformie Microsoft Office  365 z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.   

Uczelnia wspiera różne grupy studentów. Studenci uzdolnieni, mają możliwość udziału  

w konferencjach i seminariach naukowych. Szczególnie uzdolnieni studenci, mogą ubiegać 

się o studiowanie według indywidualnego programu studiów. W ramach indywidualnego 
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programu studiów, w tym planu studiów, zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno– 

naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia. Studenci mniej uzdolnieni, mają 

możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji, które odbywają się w terminach 

uzgodnionych bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia. Najbardziej troskliwą opieką objęci są 

studenci niepełnosprawni. Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do 

zapewnienia równych szans w realizacji programu studiów i planu studiów przez osoby  

z niepełnosprawnością, powołano Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się  

o studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów oraz dostosowanie realizacji zajęć 

do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.  

Uczelnia wspiera krajową i międzynarodową mobilność studentów. Nasi studenci mogą 

uczestniczyć w różnych formach wymiany naukowej zarówno w ramach uczelni krajowych, 

jak również międzynarodowych poprzez udział w Programie Erasmus+. 

 Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia (tzw. zajęcia kontaktowe) prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń 

audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatów, ćwiczeń terenowych, w ramach których 

realizowane są wyjazdy studyjne, seminariów dyplomowych oraz praktyk obejmują łącznie 

1883 godziny i 67,7 ECTS, co stanowi 37,6% ogólnej puli punktów ECTS uzyskiwanych w 

całym procesie kształcenia. 

 Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (realizowane jako zajęcia kontaktowe i 

samokształcenie) to: ćwiczenia audytoryjne (CA), ćwiczenia laboratoryjne (CL), warsztaty 

(WA), ćwiczenia terenowe (CT) i praktyki (PR). Występują one w obrębie wszystkich 

modułów kształcenia: ogólnego A – 475 godz. i 19 ECTS, podstawowego B – 1067 godzin i  

42,8 ECTS, zawodowego C – 2397 godz. i 89,7 ECTS.  Przy czym moduł kierunkowy 

zawodowy C zawiera praktyki realizowane w formie: warsztatów z praktykami, 

projektowania przedsięwzięć, wyjazdów studyjnych, praktyki zawodowej kierunkowej oraz 

praktyki zawodowej dyplomowej. Łączny wymiar praktyk to 960 godzin (32 ECTS). 

Seminarium dyplomowe - w wymiarze 32 godzin (11 ECTS) - realizowane jest także w 

ramach modułu kierunkowego zawodowego C.  Wszystkie formy zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne obejmują łącznie 3939 godzin (151,5 ECTS), co stanowi 84,2% puli 

punktów ECTS dla całego programu studiów. 

 Zajęcia rozwijające kompetencje językowe to lektorat języka obcego, występujący  

w kategorii zajęć do wyboru. Zajęcia te prowadzone są interaktywną metodą warsztatową 

przez 5 semestrów - łącznie 150 godzin i 6 ECTS (zajęcia kontaktowe 80 godzin; 

samokształcenie 70 godzin) i obejmują kształcenie na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Zajęcia do wyboru (realizowane jako zajęcia kontaktowe i samokształcenie) występują w 

module ogólnym A - w wymiarze 350 godz. i 14 pkt ECTS oraz w module kierunkowym 

zawodowym C (seminarium, warsztaty z praktykami, projektowanie przedsięwzięć, wyjazd 

studyjny, praktyka zawodowa kierunkowa, praktyka zawodowa dyplomowa) w wymiarze 

1235 godz. i 43 pkt ECTS, module przedmiotów specjalnościowych, który całościowo jest 

blokiem zajęć do wyboru i zawiera 450 godz. i 18 pkt ECTS. Podsumowując, w programie 

studiów, zajęcia do wyboru obejmują łącznie 2035 godz. 75 pkt ECTS, co stanowi 41,7% puli 

punktów niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. 

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w grupach, których liczebność reguluje Zarządzenie 

nr 60/2017 Rektora z Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 listopada 

2017 r. w sprawie liczebności grup studenckich i związana jest z rodzajem zajęć. Formy zajęć 

przewidziane w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość to m. in. wykłady 

(321 godz.) prowadzone dla całego rocznika (w grupach do 140  studentów) w aulach 

wyposażonych w sprzęt multimedialny (prowadzący ma do dyspozycji komputer, projektor 
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i/lub rzutnik slajdów). Wykłady pozwalają studentom nabyć umiejętności uchwycenia i 

zarejestrowania podstawowych treści z zakresu dyscyplin naukowych ekonomia i finanse  

oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wykłady prowadzone są głównie w ramach modułu 

kierunkowego podstawowego i zawodowego. 

 Ćwiczenia (1562 godz.) prowadzone są w formie warsztatów (345 godz.) w grupach 

liczących do 20 studentów, zaś ćwiczenia audytoryjne (1137 godz.) w grupach do 40 

studentów. Ćwiczenia laboratoryjne (12 godz.) odbywają się w grupach do 25 studentów. 

Prowadzący oraz studenci - w zależności od potrzeb - dysponują stosowanym wyposażeniem 

sal dydaktycznych, wyposażonych w komputer (y) sprzężony z projektorem. Seminaria (32 h) 

w grupach od 5 do 12 osób. Lektoraty (80 godz.) prowadzone są w grupach od 15 do 25 osób. 

Ćwiczenia terenowe (68 godz.) realizowane w grupach do 15 osób to wyjazdy studyjne 

realizowane w przedsiębiorstwach lub instytucjach otoczenia gospodarczego pod nadzorem 

nauczyciela akademickiego.  

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w ramach ośmiu trzydniowych (piątek-

sobota-niedziela) zjazdów w semestrze. Wyjazdy studyjne realizowane są na ogół w piątki 

poprzedzające zjazd. 

 Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia i przygotowania do pracy 

zawodowej. Praktyki umożliwiają uzyskanie założonych efektów uczenia się zgodnych  

z profilem praktycznym studiów. Zasady organizowania praktyk w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej określa Regulamin praktyk zawodowych zatwierdzony 

Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych nr 25/2019 z dnia 1 października 2019 

roku Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. Praktyki są obowiązkowe i 

podlegają zaliczeniu z przypisaniem 32 punktów ECTS. Rodzaj i czas trwania praktyk oraz 

rok studiów, na którym są one realizowane określa plan studiów i program studiów dla 

kierunku finanse i rachunkowość.  

Praktyki zawodowe realizowane są w pięciu różnych formach na wszystkich semestrach 

studiów w ogólnym wymiarze 960 godzin (6 miesięcy).  

Na podkreślenie zasługuje zróżnicowana forma i zakres tematyczny realizowanych praktyk.  

Praktyka zawodowa kierunkowa odbywana jest przez studentów podczas 3, 4, 5 i 6 

semestru studiów (po 165 godzin.) w łącznym wymiarze 660 godzin. 

Praktyka zawodowa dyplomowa odbywana jest przez studentów na 5 i 6 semestrze (po 60 

godzin) w łącznym wymiarze 120 godzin .  

Praktyka zawodowa – wyjazdy studyjne odbywana jest na semestrze 3, 4, 5, i 6 (po 15 h) w 

łącznym wymiarze 60 h. 

Praktyka zawodowa – warsztaty z praktykami odbywana jest na także na semestrze 3, 4, 

5, i 6 (po 15 h) w łącznym wymiarze 60 h. 

Praktyka zawodowa – projektowanie przedsięwzięć odbywana jest również na 3, 4, 5, i 6 

semestrze (po 15 h) w łącznym wymiarze 60 h.  

 Praktykę zawodową kierunkową studenci odbywają w podmiotach gospodarczych lub 

instytucjach otoczenia gospodarczego wskazanych przez Uczelnię lub wybranych 

samodzielnie (za zgodą dziekana). Na ogół podmioty te i instytucje funkcjonują na lokalnym 

rynku i współpracują z Uczelnią na zasadzie stałego porozumienia o organizacji praktyk 

studenckich.  

 Praktyka zawodowa dyplomowa odbywana jest przez studentów pod kierunkiem 

nauczycieli akademickich (promotorów) w podmiotach, w których studenci nie tylko 

nabywają umiejętności praktyczne ale także pozyskują materiały źródłowe do prowadzenia 

pogłębionych analiz, których wyniki wykorzystują przy pisaniu prac licencjackich. Taka 

koncepcja realizacji praktyki dyplomowej sprzyja powstawaniu prac dyplomowych o 

charakterze praktycznym. 
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Dzięki praktyce zawodowej w formie wyjazdów studyjnych, studenci mają okazję poznać 

organizację i funkcjonowanie dużych podmiotów biznesowych czy instytucji otoczenia 

gospodarczego. Wyjazdy studyjne na ogół zaplanowane są w piątki poprzedzające zjazdy 

zajęć, których termin wynika z organizacji roku akademickiego. Zajęcia te odbywają się w 

grupach liczących niewiele osób ( do 15 a studenci mogą dokonać wyboru podmiotu bądź 

instytucji, z której organizacją i funkcjonowaniem chcą się zapoznać. 

Warsztaty z praktykami to kolejna forma praktyk, dzięki której studenci zdobywają 

umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w przyszłej pracy zawodowej. Także 

tutaj studenci maja możliwość wyboru interesującego ich warsztatu.  Ta forma kształcenia 

praktycznego prowadzona jest przez osoby posiadających bogate doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza szkolnictwem wyższym. Przy realizacji praktyki w tej formie wykorzystywane 

są bogato wyposażone sale dydaktyczne, a od roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać 

się w specjalnie utworzonym do tego typu zajęć - Centrum Symulacji Biznesowej. 

Praktyka realizowana w formie projektowania przedsięwzięć ma charakter zajęć 

projektowych. Studenci w zależności od wybranej specjalności, mają za zadanie 

uporządkować i usystematyzować posiadaną wiedzę, którą następnie wykorzystują do 

stworzenia określonego projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub 

zarządzania jednostką publiczną 

Program nauczania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o 

profilu praktycznym nie zakłada prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Jednak sytuacja wywołana pandemią spowodowaną wirusem 

COVID-19 wymusiła na władzach Uczelni i Wydziału Nauk Stosowanych prowadzenie zajęć 

(praktycznie w całości) w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem 

aplikacji MS Teams. Doświadczenie zdobyte w tym zakresie oraz dobra ocena tej formy 

prowadzenia zajęć przez studentów i nauczycieli dydaktycznych a także przedłużający się 

stan epidemiczny w Polsce spowodowały, że także do prowadzenia niektórych form zajęć w 

semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 będzie wykorzystywana taka forma prowadzenia 

zajęć. Wszystkie rozwiązania tego typu wprowadzane przez Władze Uczelni mają swoje 

odzwierciedlenie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i własnych regulacjach 

wewnętrznych.    

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Rekrutacja na kierunek finanse i rachunkowość ma charakter otwarty i prowadzona jest 

na podstawie  pozytywnych wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub 

egzaminu zagranicznego. Uczelnia wprowadziła górny limit przyjęć kandydatów bez 

określania progów ocen. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy złożyli 

wymagany przez uczelnię komplet dokumentów. Uczelnia nie dokonuje doboru kandydatów 

w ramach rekrutacji w oparciu o uzyskane na poprzednich etapach wyniki procesu 

kształcenia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa 

przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej dziekana. Od decyzji 

dziekana służy odwołanie do rektora. Uczelnia podaje informacje o kierunkach kształcenia 

oraz o terminach i warunkach rekrutacji na studia w prasie lokalnej, na uczelnianych tablicach 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni. Pracownicy Uczelni biorą udział w 

spotkaniach z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, na których omawiana jest oferta i 

warunki kształcenia. Ponadto Uczelnia prowadzi tzw. dni otwarte (w tym roku odbyły się z 

wykorzystaniem nowoczesnych kanałów przesyłu informacji) oraz uczestniczy w targach 

edukacyjnych, w czasie których młodzież otrzymuje informację o kierunkach i 
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specjalnościach kształcenia, a także może porozmawiać z nauczycielami na temat warunków 

studiowania, programu studiów oraz przyszłych miejsc pracy.  

Nabór na pierwszy rok studiów w Collegium Mazovia w roku akademickim 2019/2020 

prowadzony był według zasad i trybu przyjmowania określonych w Uchwale Nr 12/2018 z 

dnia 18 maja  2018 roku przez Senat Uczelni. Uchwała ta reguluje także wykaz dokumentów, 

jakie mają składać kandydaci na studia - obywatele Polski oraz kandydaci na studia – 

cudzoziemcy. Przyjęcia na studia na kierunek Finanse i rachunkowość dokonywane były w 

kolejności zgłoszeń w ramach limitów określonych w uchwale Senatu CM Nr 15/2019 z dnia 

31 maja 2019 roku (w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć oraz terminarza rekrutacji) i 

wprowadzonych Zarządzeniem Rektora CM Nr 19/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Limit przyjęć 

na studia pierwszego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość wynosi w rekrutacji na 

semestr zimowy: 30 osób na studia stacjonarne i 60 osób na studia niestacjonarne. Natomiast 

w rekrutacji na semestr letni odpowiednio 30 i 30. Studia są uruchamiane, jeżeli zgłosi się co 

najmniej 30 kandydatów. Rektor w porozumieniu z Kanclerzem może podjąć decyzję o 

uruchomieniu danego kierunku w przypadku mniejszej liczby kandydatów. Na pierwszy rok 

studiów na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2019/2020 przyjętych 

zostało 24 studentów, którzy podjęli studia w formie niestacjonarnej. 

 Student może przenieść się do uczelni z innej szkoły wyższej. Przenoszenie zajęć odbywa 

się z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów 

ECTS za zaliczenie każdego semestru; 

2) jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 

średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia 

organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę; 

3) punkty ECTS przypisane są za: 

a)  zaliczenie każdego rodzaju zajęć i praktyk przewidzianych w programie studiów, 

przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich 

przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania 

zakładanych efektów uczenia się potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk, 

b)  przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego, zgodnie z programem studiów; 

4) student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się 

uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w uczelni przyjmującej. 

Decyzję o przeniesieniu osiągnięć podejmuje, na wniosek studenta dziekan, po zapoznaniu 

się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej 

uczelni. Podejmując decyzję o przeniesieniu osiągnięć, dziekan uwzględnia efekty uczenia się 

uzyskane w innej uczelni w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i 

praktykom określonym w planie studiów i programie studiów na kierunku, na którym student 

zamierza kontynuować naukę. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza Uczelnią jest 

stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. 

Opis zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Collegium 

Mazovia zawiera Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Collegium Mazovia 

z dnia 20 września 2019 roku w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Przyjęcie na studia wyższe następuje co do zasady w 

ramach rekrutacji, w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego 

procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu 

przyjęcie jej na studia. Weryfikacja dotyczy efektów uczenia się, które są określone w 

programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Weryfikacji podlegają 

zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych już wcześniej przez osobę 

ubiegającą się o status studenta. Ustawa określa wymagania stawiane osobom ubiegającym 

się o status studenta: świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – 

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie. Weryfikacją efektów uczenia się zajmują się powołane do tego celu komisje, 

które sprawdzają faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę (poza przedłożonymi 

dokumentami). Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty 

uczenia się określonej osoby odpowiadają efektom uczenia się z programu studiów, czy dana 

osoba uzyskała efekty w stopniu umożliwiającym zaliczenie jej określonych zajęć, grupy 

zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS. Wtedy też możliwe jest określenie, na 

którym semestrze/roku osoba taka rozpocznie studia. W wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego 

programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Osoby przyjęte na 

studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia są włączone do regularnego trybu studiów. 

Opisane zasady weryfikacji efektów uczenia się nie były nigdy stosowane w praktyce na 

ocenianym kierunku studiów finanse i rachunkowość. 

 Szczegółowa regulacja dotyczące zasad dyplomowania zawarta jest w Regulaminie 

studiów, Zarządzeniu Rektora Nr 50/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów, 

jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocena pracy dyplomowej oraz zasad 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i archiwizowania prac dyplomowych w Collegium 

Mazovia oraz Zarządzeniu Dziekana Nr 26/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie 

Regulaminu dyplomowania na Wydziale Nauk Stosowanych Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej. Zgodnie z tymi regulacjami, tematyka pracy dyplomowej jest 

związana z kierunkiem studiów. Promotorami prac dyplomowych z reguły są nauczyciele 

akademiccy z tytułem naukowym profesora, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 

lub doktora. W uzasadnionych przypadkach prace dyplomowe mogą być również prowadzone 

przez praktyków z tytułem magistra i odpowiednio dużym dorobkiem praktycznym. Tematy 

prac dyplomowych zatwierdzane są przez dziekana.  

 Nazwiska osób prowadzących seminaria, ich specjalność naukową oraz dorobek 

naukowy podaje się do wiadomości studentów. Studenci mają możliwość wyboru promotora  

i grupy seminaryjnej. Prace dyplomowe muszą być ukierunkowane na rozwiązywanie 

problemów praktycznych. Pod kierunkiem nauczyciela akademickiego prowadzącego 

seminarium dyplomowe, student przygotowuje pracę dyplomową - z reguły indywidualną.  

Proces przygotowania pracy dyplomowej kształtuje umiejętności studenta w zakresie 

posługiwania się nabytą wiedzą i wykorzystywania jej w zastosowaniu praktycznym, 

rozszerzeniu wiedzy uzyskanej w procesie kształcenia poprzez samodzielne poszukiwanie 

informacji w istniejących opracowaniach naukowych, obserwowania i analizowania 

otaczających go zjawisk społecznych i gospodarczych oraz prowadzenia logicznego toku 

wywodów na obrany temat. 

W pracach dyplomowych ocenianego kierunku z reguły wyróżnia się zróżnicowane 

tematycznie części. Cześć pierwsza zawiera syntetyczne przedstawienie wybranych podstaw 

teoretycznych oraz podstaw prawnych niezbędnych do rozwiązania zagadnień praktycznych. 

Część druga to na ogół opis przedmiotu badań. Część trzecia, jest częścią analityczno-

badawczą, w której student próbuje znaleźć rozwiązanie problemu postawionego we wstępie 

pracy.  



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 25 

 

Po złożeniu w dziekanacie pracy dyplomowej (w wersji papierowej i elektronicznej), 

wersja elektroniczna pracy poddawana zostaje szczegółowej kontroli antyplagiatowej 

w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym JSA zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 40/2018  

z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania w Uczelni Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 oceny pracy 

dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent wyznaczony przez dziekana spośród 

nauczycieli akademickich zajmujących się tematyką zawartą w pracy. W przypadku 

negatywnej oceny pracy, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje dziekan po zasięgnięciu 

opinii drugiego recenzenta. Ocena pracy dyplomowej ma formę pisemną i przygotowana jest 

zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednim zarządzeniu Rektora. 

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie określonym  

w Regulaminie studiów (nie później niż do 31 marca, jeżeli studia kończą się w semestrze 

zimowym i do 31 lipca, jeżeli studia kończą się w semestrze letnim). W wyjątkowych 

wypadkach (określonych w Regulaminie studiów) dziekan może przedłużyć termin złożenia 

pracy. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie trzech miesięcy od daty złożenia 

pracy dyplomowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie 

wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów wyznaczonych w planie studiów dla 

całego okresu studiów, zaliczenie praktyk, otrzymanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej  

i uregulowanie wszystkich zobowiązań cywilno-prawnych wobec Uczelni.  

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której 

wchodzą: dziekan lub kierownik katedry, promotor oraz  recenzent pracy. Egzamin 

dyplomowy jest egzaminem ustnym, obejmuje kilkuminutowe przedstawienie (najczęściej w 

formie prezentacji) istoty przedkładanej pracy dyplomowej, po czym  komisja zadaje pytania 

związane z pracą, głównie dotyczące jej praktycznych aspektów. Następnie dyplomant losuje 

jedno pytanie z listy pytań i problemów wcześniej udostępnionych studentom do wiadomości 

na stronie Uczelni.  

Z przebiegu egzaminu sporządzany jest stosowny protokół, który wraz z praca dyplomową 

przekazywany jest do akt osobowych studenta i jest archiwizowany.  

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na 

egzaminie dyplomowym, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. W przypadku 

niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu  

z listy studentów.  

Ostateczny wynik z ukończenia studiów ustalany jest z zastosowaniem wag: 3/5 średniej 

ocen ze studiów i po 1/5 oceny pracy dyplomowej i oceny egzaminu dyplomowego. 

Ukończenie studiów następuje z datą złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co 

najmniej dostatecznym. Student otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na 

kierunku finanse i rachunkowość oraz odpisy dyplomu w terminie 30 dni od daty złożenia 

egzaminu dyplomowego.  

W tabeli poniżej zaprezentowano liczbę studentów przyjętych i skreślonych w roku 

akademickim 2019/2020. Liczba przyjętych uwzględnia studentów z rekrutacji, wpisanych na 

rok, po zaliczeniu poprzedniego semestru studiów, przeniesionych z innych uczelni, 

powtarzających semestr studiów  oraz wracających z urlopu. Decyzję o skreśleniu z listy 

studentów podejmował dziekan wydziału w przypadku nie uzyskania zaliczenia wymaganego 

okresu studiów (3 osoby).  Podstawą skreślenia były również rezygnacje studentów ze 

studiów (5 osoby). 

 

 Liczba studentów przyjętych i skreślonych na kierunku finanse i rachunkowość 

Forma studiów 
Liczba 

studentów*) 
I rok II rok III rok 
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*) 
stan na dzień 25.09.2020 r. 

 

Szczegółowe zasady i procedury weryfikowania efektów uczenia się w Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej zostały określone w Załącznik nr 1 do Uchwały nr 

32/2017 Senatu CM z dnia 29 września 2017 r.  

Weryfikacja efektów nauczania na kierunku ekonomia prowadzona jest na różnych etapach 

edukacji poprzez:  

 bieżącą ocenę prac etapowych studenta w trakcie trwania zajęć;  

 końcowe egzaminy i zaliczenia przedmiotowe;  

 ocenę praktyk zawodowych realizowanych w różnych formach; 

 ocenę prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego;  

 ocenę jakości kształcenia;  

 samoocenę absolwentów oraz ocenę interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów uczenia się  (wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne). 

Prace etapowe realizowane przez studentów mają formę prezentacji, referatów, 

kolokwiów, innych opracowań pisemnych, sprawozdań oraz projektów. Są one realizowane w 

trakcie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, terenowych i warsztatowych. Tematyka tych 

prac jest związana z realizowanym aktualnie programem.   

Prace egzaminacyjne i zaliczeniowe swym zakresem obejmują tematykę przedmiotu i 

mogą mieć formę zwartego opracowania pisemnego obejmującego jedno lub kilka zagadnień, 

testu wyboru lub egzaminu ustnego. Warunki uzyskania zaliczenia oraz wymagania 

odnoszące się do egzaminów i ich formy ustalają nauczyciele je prowadzący.  

Sposób weryfikacji efektów uczenia się oraz elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową znajdują się w opisie modułu kształcenia (w sylabusie). Studenci są informowani na 

początku semestru przez nauczycieli o zasadach zaliczenia, metodach i kryteriach oceny ich 

osiągnięć. Terminy egzaminów i zaliczeń są ustalane z udziałem studentów. Po zakończeniu 

sesji egzaminacyjnej prace pisemne (egzaminacyjne, zaliczenia na ocenę, prace projektowe, 

sprawozdania) składane są do Działu Dydaktyki, który przekazuje je do archiwum Uczelni. 

Tam są przechowywane przez 1 rok.  

 

 

Po zakończeniu każdej praktyki zawodowej, studenci składają sprawozdania  

z wykonywanych czynności podczas praktyki wraz z oceną Zakładowego Opiekuna Praktyk. 

Weryfikacja efektów uczenia się następuje na podstawie analizy treści przedstawionych 

dokumentów i rozmowy Kierownika Praktyk ze studentem. 

Sprawdzenie i ocena stopnia opanowania efektów uczenia się obejmujących 

przygotowanie i prowadzenie badań analitycznych następuje w szczególności na seminarium 

dyplomowym oraz podczas obrony pracy dyplomowej. Jak już wcześniej zaznaczono 

egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.  Prace dyplomowe, z uwagi na praktyczny 

profil kształcenia, zawierają na ogół zdiagnozowanie konkretnego problemu, sformułowanie 

odpowiednich spostrzeżeń i wniosków oraz propozycję jego rozwiązania.  

Uczelnia od wielu lat systematycznie prowadzi monitoring losów absolwentów w celu 

potwierdzenia przydatności na rynku pracy osiągniętych efektów uczenia się na 

prowadzonych kierunkach. Do roku akademickiego 2017/2018 monitorowanie kariery 

zawodowej swoich absolwentów Uczelnia realizowała przeprowadzając badania ankietowe 

niestacjonarne 

przyjętych 24 33 33 

skreślonych 3 2 3 
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wśród absolwentów. Absolwenci oceniali programy studiów, działalność Uczelni, 

przydatność studiów na rynku pracy. Ponadto można było się dowiedzieć, gdzie mieszkają, 

gdzie pracują, na jakich stanowiskach oraz jaki wpływ miały studia na ich karierę zawodową. 

Wyniki ostatniej oceny (2017/2018) przedstawiono w poniższych tabelach.  

 

Ocena programu studiów i uczelni na kierunku finanse i rachunkowość,  

(41 ankietowanych absolwentów) 

Lp. Jak oceniasz? Średnia ocen 

1. Program studiów 4,56 

2. Organizację nauki  4,6 

3. Wspomaganie nauki 4,6 

4. Usługi dla studentów 4,53 

5. Zainteresowanie studentami 4,7 

6. Metody oceny 4,56 

7. Życie studenckie 4,46 

8. Praktyki 4,56 

9. Wsparcie kariery  4,43 

Średnia  4,55 

 Sprawozdanie z jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018. 
 

Ocena przydatności studiów na rynku pracy na kierunku finanse i rachunkowość,  

(41 ankietowanych absolwentów) 

Lp. Przydatność studiów Odpowiedzi % 

1. Bardzo duża 4 9,76 

2. Duża 16 39,02 

3. Średnia 18 43,90 

4. Słaba 3 7,32 

5. Bardzo słaba 0 0 

 Razem 41 100 

 Sprawozdanie z jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018. 

 

Z powyższych zestawień wynika, że absolwenci kierunku finanse i rachunkowość wysoko 

ocenili programy studiów, organizację studiów oraz przydatność studiów. 

Po wprowadzeniu elektronicznego sytemu do analizy Ekonomicznych Losów 

Absolwentów (ELA – portal: http://ela.nauka.gov.pl/ ), w Collegium Mazovia korzysta się ze 

szczegółowych danych i opracowań na temat absolwentów zawartych w tym systemie. 

Szczególnie zwracana jest uwaga na: 

 czas poszukiwania pracy przez absolwentów od momentu uzyskania dyplomu, 

 odsetek osób, które choć raz miały doświadczenie bycia bezrobotnym, 

 ryzyko bezrobocia wśród absolwentów (średni procent miesięcy po uzyskaniu dyplomu,  

w których absolwenci byli zarejestrowani jako bezrobotni), 

 odsetek osób, które po uzyskaniu dyplomu miały doświadczenie jakiejkolwiek pracy, 

 odsetek miesięcy przepracowanych w różnych formach zatrudnienia, 

 poziom osiąganego wynagrodzenia.  

http://ela.nauka.gov.pl/
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Z danych dostępnych w tym portalu wynika, że w 2018 roku absolwenci kierunku finanse  

i rachunkowość mieli jeden z najniższych w Polsce wskaźników WWB - 0,1 (wskaźnik 

względnego ryzyka bezrobocia), który oznacza, że przeciętnie ryzyko bezrobocia wśród 

absolwentów tego kierunku było znacznie, niższe niż stopa bezrobocia w powiatach 

zamieszkania. Zatem można powiedzieć, że wśród absolwentów ocenianego kierunku 

praktycznie nie było bezrobotnych. Najwyższy wskaźnik WWB w Polsce wśród absolwentów 

tego kierunku wynosił 2,62. 

Można także stwierdzić, że w 2018 roku absolwenci ocenianego kierunku mieli wskaźnik 

WWZ (względny wskaźnik zarobków) na poziomie 0,57 – w stosunku do najwyższego 0,87  

i najniższego 0,46, zaś średnie wynagrodzenie absolwentów kierunku finanse i rachunkowość   

wynosiło 2260 zł, tj. poniżej średniej krajowej - 3115 zł, ale zdecydowanie powyżej poziomu 

najniższego wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce przez absolwentów takiego kierunku 

studiów (najwyższe 4906 zł, a najniższe 1324 zł).  

Informacje o absolwentach Collegium Mazovia zbierane są także z portalu LinkedIn.  

W portalu tym jest zarejestrowanych 636 absolwentów Collegium Mazovia. Okazuje się, że 

zdecydowana większość (98%) absolwentów CM zostaje w kraju. Tylko 2% emigruje. Z tego 

portalu można również się dowiedzieć, gdzie absolwenci CM mieszkają, gdzie pracują  

i na jakich stanowiskach oraz jakie mają kompetencje. Ponieważ 43% spośród 636 

absolwentów zarejestrowanych na tym portalu twierdzi, że zajmuje się operacjami 

biznesowymi, rozwojem firmy, sprzedażą, księgowością oraz finansami, można wnioskować, 

że są to absolwenci kierunku Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość, którzy dobrze sobie 

radzą na rynku pracy.  

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Proces dydaktyczny na kierunku Finanse i rachunkowość  realizuje kadra naukowo-

dydaktyczna zatrudniona w Collegium Mazovia zarówno na umowę o pracę jak również na 

umowę zlecenie. W grupie 16 nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku 

Finanse i rachunkowość w roku akademickim 2020/2021 są: prof. dr hab. Czesław 

Skowronek, dr hab. Jerzy Gospodarek, dr Andrzej Pietrych, dr Magdalena Ajchel, dr Tomasz 

Nawrocki, dr Bożena Piechowicz, dr Janina Potiopa, dr Olha Prokopenko, dr Mariusz 

Sokołek, dr Elwira Ziółkowska, dr Krzysztof Szlichciński  oraz mgr Sebastian Klocek, mgr  

Katarzyna Ostaszewska, mgr Małgorzata Staręga-Ruśkowska, mgr Renata Ziółkowska, mgr 

Monika Żelazowska. Proces dydaktyczny wspiera także 3 nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, tj. prof. dr hab. Janusz 

Ostaszewski, prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, dr Elżbieta Ambrożej oraz inne osoby 

prowadzące zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych.  

Biorąc pod uwagę kwalifikacje kadry, dla której Collegium Mazovia stanowi podstawowe 

miejsce pracy, uczelnia na kierunku finanse i rachunkowość zatrudnia 2 pracowników 

samodzielnych, w tym jeden z tytułem profesora,  9 pracowników ze stopniem doktora oraz 5 

pracowników z tytułem magistra. Spośród tej grupy  9 osób reprezentuje dyscyplinę 

ekonomia i finanse, 3 osoby – nauki prawne i po jednej osobie – nauki o zarzadzaniu i 

jakości,  matematykę, nauki o polityce i administracji oraz  językoznawstwo.    

Zgodnie Regulaminem pracy Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej roczny 

wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych  

zatrudnionych na stanowiskach: profesora wynosi do 180 godzin, profesora uczelni do 240 

godzin, adiunkta do 240 godzin, asystenta do 240 godzin dydaktycznych. Natomiast roczny 

wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na 
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stanowiskach: starszego wykładowcy wynosi do 360 godzin, wykładowcy do 360 godzin, 

lektora od 540 godzin dydaktycznych. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych obowiązujący 

nauczyciela akademickiego ustala umowa o pracę. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków 

nauczyciela akademickiego ustala rektor.  

Warto zaznaczyć, że ponad 50% godzin zajęć wynikających z programu studiów 

realizowane jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy. Obok osiągnięć naukowych posiadanych przez nauczycieli akademickich 11 

osób ma duży dorobek zawodowy związany z prowadzonymi zajęciami na kierunku finanse i 

rachunkowość, co wydaje się ważne zwłaszcza na studiach pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym. Aspekt doświadczenia zawodowego był szczególnie brany pod uwagę przy 

zatrudnianiu nauczycieli na umowę  zlecenie. 

Uczelnia dba o rozwój naukowy kadry. Zatrudniani asystenci objęci są opieką naukową 

przez samodzielnych pracowników nauki. Nauczyciele akademiccy są zachęcani i 

motywowani przez kierowników katedr i dziekanów do rozwijania oraz poszerzania swojego 

potencjału dydaktycznego, a także wartościowania swoich umiejętności. Pracownicy mogą 

również liczyć na pomoc finansową w wydawnictwach oraz w finansowaniu udziału w 

konferencjach naukowych oraz w publikowaniu artykułów naukowych w kraju i za granicą.  

Fakt, że dla większości nauczycieli zatrudnienie w Collegium Mazovia stanowi 

podstawowe miejsce pracy sprzyja wykorzystaniu wiedzy i kwalifikacji nauczycieli w 

realizacji programu kształcenia i zaangażowaniu kadry poza zajęciami dydaktycznymi w 

życie Uczelni. 

Porównanie liczby studentów kierunku finanse i rachunkowość (stan na dzień 1 

października 2020 r. - 136 osób) z liczbą nauczycieli zatrudnionych w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy (16) pokazuje, że relacja ta kształtuje się na bardzo dobrym 

poziomie 1 : 9 i zapewnia właściwy dostęp studentom do nauczycieli akademickich.  

Przed rozpoczęciem zajęć kierownicy katedr sporządzają obciążenia dydaktyczne na rok 

akademicki z uwzględnieniem merytorycznych kwalifikacji i preferencji nauczycieli. 

Ewaluację poziomu satysfakcji nauczycieli ze współpracy z Collegium Mazovia 

przeprowadza się na podstawie anonimowej ankiety. Nauczyciele oceniają realizowane 

programy studiów oraz organizację zajęć, infrastrukturę, w tym wyposażenie sal w pomoce 

dydaktyczne, zasoby biblioteki i czytelni. Przedmiotem oceny jest także jakość pracy  

administracji i obsługi oraz możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego i naukowego 

nauczycieli, udziału w konferencjach naukowych a także publikowania w wydawnictwie 

uczelnianym.   

Zajęcia dydaktyczne poddawane są hospitacji. Nauczyciele hospitowani są w ciągu roku 

akademickiego przez kierowników katedr, dziekana, pełnomocnika rektora ds. jakości 

kształcenia. Przedmiotem oceny jest kontakt nauczyciela prowadzącego zajęcia z grupą, 

zgodność tematyki zajęć z sylabusem, przygotowanie nauczyciela do zajęć, poprawność 

doboru metod dydaktycznych i weryfikacji efektów uczenia się oraz wykorzystanie 

infrastruktury dydaktycznej i technologii informacyjnej. 

Jakość prowadzonych zajęć oceniana jest przez studentów. W anonimowych ankietach 

studenci oceniają sposób prezentacji wymagań programowych, formę i metody podawania 

treści zajęć, możliwość konsultacji z nauczycielem, sposób weryfikacji i poziom realizacji 

efektów uczenia się, obiektywność oceny, przydatność wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych w życiu zawodowym.  

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni w ramach stosunku pracy podlegają 

okresowej ocenie stosownie do zakresu swoich obowiązków. Nauczyciele zatrudnieni w 

grupie pracowników dydaktycznych oceniani są przede wszystkim za ich działalność 

dydaktyczną, tj. kształcenie i wychowanie studentów oraz za działalność organizacyjną w 

Uczelni. Nauczyciele zatrudnieni w grupie pracowników badawczych i badawczo-
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dydaktycznych, dodatkowo oceniani są za działalność naukową. Wszyscy nauczyciele 

akademiccy podlegają ocenie okresowej z zakresu przestrzegania przepisów o prawie 

autorskim i o prawach pokrewnych a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może 

być pozytywna lub negatywna. Ocena okresowa przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 4 

lata lub w każdym czasie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

nauczyciel akademicki jest zatrudniony.  W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy 

wynikającej z przebywania na długoterminowym urlopie, termin dokonania oceny okresowej 

ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje się na 

podstawie Kwestionariusza oceny nauczyciela akademickiego, zawierającego informacje o 

jego działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej. Wzór kwestionariusza stanowi   

załącznik do Zarządzenia nr 6/2020 Rektora z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

kryteriów, trybu i przedmiotu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Uchwałą nr 4/2020 Senatu Collegium 

Mazovia z dnia 6 marca 2020 r. Senat pozytywnie zaopiniował trybu i zasad oceny 

nauczycieli akademickich. Zasady oceny zostały także pozytywnie zaopiniowane przez 

samorząd studencki. Zgodnie z przyjętymi zasadami oceny okresowej dokonuje komisja 

powołana przez Rektora. Jeżeli nauczyciel akademicki nie zgadza się z wynikiem oceny 

okresowej, może się odwołać do Rektora w terminie 14 dni od zapoznania się z oceną. 

Decyzja Rektora w tej sprawie jest ostateczna.  W przypadku oceny negatywnej, kolejna 

ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

zakończenia poprzedniej oceny. Ostatnia okresowa ocena nauczycieli akademickich  w 

Collegium Mazovia miała miejsce z roku akademickim 2015/2016 a kolejna powinna być 

przeprowadzona w roku akademickim 2019/2020. Oceny nie przeprowadzono z uwagi na 

brak faktycznych i prawnych możliwości jej przeprowadzenia (art. 51b Ustawy z dnia 20 

lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dodany przez art. 63 pkt 3 Ustawy z dnia 

16 kwietnia 202 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2, który stanowi w pkt 5, że w okresie ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich).  

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

Infrastrukturę i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów na 

kierunku finanse i rachunkowość Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

zlokalizowała na terenie jednego kampusu przy ulicy Sokołowskiej 161. Uczelnia dysponuje 

lokalami zapewniającymi odpowiednie warunki do efektywnej nauki dla około 2 tys. 

studentów (ogółem ok. 9373 m² powierzchni użytkowej). Na tę powierzchnię składa się 

kompleks dwóch budynków dydaktycznych: 

 

Wykaz sal dydaktycznych z liczba miejsc 

Budynek 

Powierzchnia 

budynku 

ogółem 
Rodzaj pomieszczenia 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Liczba 

miejsc 

ogółem 

A 18163 m² 

Sale wykładowe 5 607 

Sale ćwiczeniowe 4 172 

Pracownie 

specjalistyczne 

Pracownie 5 143 

Laboratoria 8 200 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 31 

 

Monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej 
6 80 

Centrum Symulacji 

Biznesowej 
1 24 

Pracownie umiejętności 

pielęgniarskich 
4 

42 

Pracownie umiejętności 

położniczych 
1 

8 

Pracownie informatyczne 2 45 

Pracownie nauki języków 

obcych 
1 

50 

Sala ćwiczeń 1 12 

Sala gimnastyczna 1 12 

B  1198 m² 
Sale wykładowe 1 126 

Sale ćwiczeniowe 13 363 

Razem 19361 m²   53 1884 

 

Głównym obiektem Uczelni jest budynek A o powierzchni użytkowej ogółem 9373 m². 

Mieści się w nim 5 sal wykładowych z 607 miejscami, 4 sale ćwiczeniowe (172 miejsc), 2 

pracownie informatyczne (45 miejsc), pracownie specjalistyczne, w tym: pracownia geologii i 

geodezji, pracownia anatomii i fizjologii, pracownia biologii oraz laboratoria: 3 laboratoria 

budowlane, laboratorium fizyczne, laboratorium chemiczne oraz laboratoria metod 

profilaktycznych fizjoterapii oraz nowo powstała pracownia Centrum Symulacji Biznesu. 

W budynku A znajduje się biblioteka wraz z czytelnią mieszczącą 7 stanowisk 

komputerowych i 58 miejsc do samodzielnej pracy dla studentów. 

Budynek A ma cztery kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie o łącznej powierzchni 

18 163 m². Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, 

posiada 2 windy oraz platformę schodową. Na terenie Uczelni znajdują się 4 toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

Uczelnia jest wyposażona w meble szkolne i pomoce naukowe. Wyposażenie posiada 

odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Wszystkie stanowiska pracy w Uczelni są 

skomputeryzowane i połączone w sieć. Wyposażenie komputerowe Uczelni jest nowoczesne. 

Collegium Mazovia dysponuje odpowiednią liczbą środków audio – wizualnych w postaci 

projektorów multimedialnych z zestawami komputerowymi, rzutników obrazów, 

magnetowidów, magnetofonów i kserokopiarek, które wspierają proces dydaktyczny. 

Wszystkie sale dydaktyczne Uczelni wyposażone są w pomoce naukowe, m.in.: instalacje 

nagłaśniające (w salach wykładowych), rzutniki pisma, wideoprojektory, rzutniki 

multimedialne z zestawami komputerowymi oraz bezprzewodową sieć Internet – WiFi. 

Dbając o potrzeby studentów Uczelnia umożliwia im dostęp do komputerów i Internetu 

poprzez zainstalowanie sygnału WiFi, także poza zajęciami dydaktycznymi dla realizacji 

samokształcenia. 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i reagując na zgłaszane zapotrzebowania przez 

studentów oraz wykładowców instalowane są programy informatyczne oraz urządzenia 

dodatkowe, np.: skanery, drukarki niezbędne do procesu kształcenia i rozwoju ogólnego 

studentów. Wszyscy chętni mogą z powyższych rozwiązań korzystać w pracowniach 

komputerowych podczas zajęć dydaktycznych, w bibliotece na 7 komputerach oraz na 

stanowiskach komputerowych usytuowanych na korytarzach Uczelni (w weekendy  

i w tygodniu).  

W budynku A znajdują się: gabinety władz Uczelni, administracji, Dział Spraw 

Studenckich (Dziekanat), pokój wykładowców, siedziba Parlamentu Studenckiego oraz bar 

studencki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, przygotowano kącik zabaw 

dziecięcych oraz pokój dla ,,matki karmiącej”. Na poziomie A1 znajduje się Sala Senacka, 

mieszcząca 30 miejsc, wyposażona w nowoczesny system audiowizualny. 

Przy budynku A znajduje się parking o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej 

mieszczący 188 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. W części piwnicy utworzono podziemny parking na 15 miejsc 

postojowych. Dodatkowo w czasie zjazdów, studenci mogą korzystać z parkingu 

znajdującego się przy ul. Sokołowskiej 172 będącego własnością Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Siedlcach. 

W lipcu 2014 r. zostały zakończone prace dociepleniowe całego budynku A. Roboty 

budowlane obejmowały: ocieplanie ścian, wymianę okien, wykonanie wejścia głównego do 

budynku A w formie szklanej fasady. W dalszym etapie rozbudowy planowana jest realizacja 

wewnętrznej czterokondygnacyjnej klatki schodowej, nowej portierni, kolejnych sal 

dydaktycznych oraz pokoi administracyjnych. Do końca 2021 r. zostanie uruchomiona 

nowoczesna kotłownia z odnawialnym źródłem energii. 

W celu realizacji praktycznego profilu kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w 

budynku Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej utworzono Centrum Symulacji 

Biznesowej. Zaaranżowano biuro typu Open Space, gdzie na 24 samodzielnych stanowiskach 
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komputerowych zainstalowano oprogramowanie wykorzystywane w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, kierowaniu przedsiębiorstwem, jednostką budżetową, w tym do 

przeprowadzania analizy sytuacji majątkowej i finansowej, tj.:  pełny pakiet Office 365 

(przede wszystkim Word, Excel, Power Ponit, Teams, Forms i inne); pakiet Sage Symfonia - 

Finanse i rachunkowość, Kadry i płace, Mała Księgowość, Handel; pakiet WaPro ERP - WF-

Mag, WF-Fakir, WF-Kaper, WF-Gang, WF-Bestia; pakiet Comarch Optima ERP - Biuro 

Rachunkowe, Księga Handlowa, Kasa i Bank, Obieg Dokumentów, Detal, Płace i Kadry, 

Środki Trwałe, Faktury, CMR, Analizy BI; program do obsługi baz danych MS SQL; 

program dla jednostek budżetowych "GROSSEK" a w nim pakiety: BUDŻET WIN, 

PODATKI WIN, KSZOB WIN, JGU WIN, REJESTR WIN.   

Uczestnicy zajęć praktycznych mają możliwość zaobserwowania jak w warunkach 

realnych funkcjonuje np. biuro rachunkowe, dział finansowo-księgowy lub dział handlu. 

Studenci zapoznawani są z gospodarką magazynową, zasadami i techniką wystawiania faktur, 

prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej, a przede wszystkim prowadzeniem 

ewidencji księgowej zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw oraz 

jednostek budżetowych. Czynności te są wykonywane samodzielnie przez każdego studenta 

przy użyciu najczęściej występujących dokumentów. Biuro zostało wyposażone w szafki na 

dokumenty, gdzie studenci w swoich segregatorach mogą gromadzić i przechowywać 

opracowane przez siebie dokumenty.  

 

      
 

Ponadto w Collegium Mazovia powstało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 

dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020, tytuł projektu „Rozwój jakości 

kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 

poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. W Monoprofilowym 

Centrum Symulacji Medycznej w symulowanych warunkach klinicznych przy użyciu 

specjalistycznych fantomów i symulatorów przyszły personel pielęgniarski zdobywa 

praktyczne umiejętności i uczyć się pracy zespołowej. W dniu 21 maja 2020 r. została 

podpisana umowa na utworzenie „Centrum Symulacji Medycznej Collegium Mazovia mające 

na celu praktyczne kształcenie studentów położnictwa”. Nowo tworzone Centrum Symulacji 
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dla Położniczych będzie spójne z już istniejącym Centrum Symulacji Medycznej dla 

Pielęgniarek. 

Wykorzystanie symulatorów pozwoli na lepsze osiągniecie efektów uczenia sie, umożliwi 

wykonywanie ćwiczeń w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie 

powoduje krzywdy pacjenta. Ponadto możliwość ćwiczenia na zaawansowanych 

scenariuszach na etapie przedklinicznym sprawi, że studenci będą lepiej przygotowani do 

zajęć klinicznych, co zwiększy komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Centrum Symulacji 

Medycznej pozwala na wielokrotne zaangażowanie studenta w rozwijanie i naukę 

poszczególnych kompetencji, tj. na etapie przygotowywania scenariuszy (samodzielna praca z 

teorią i samodzielne przetwarzanie wiedzy przy projektowaniu scenariusza), przy 

uruchamianiu scenariusza i przygotowywaniu go do wykonania, przy realizacji (samodzielnie 

lub w grupie), przy omówieniu wyników i analizie efektów.  

Szczegółowe zestawienia wyposażenia sal przedstawiają poniższe tabele: 

 

 Wyposażenie w pomoce naukowe pomieszczeń dydaktycznych budynku A 

Budynek A 

Lp 
Rodzaj 

pomieszczenia 
Numer 

Liczba 

miejsc 

Wyposażenie multimedialne 

wideo 

projektor 
nagłośnienie komputer Wi-Fi 

1 Sala ćwiczeniowa A0-21 34 x 
 

x x 

2 Laboratorium 

wytrzymałości 

materiałów 

A0-22 54 

x 
 

x x 

3 Laboratorium 

geotechniki 

A0-25 29 
x 

 
x x 

4 Laboratorium 

materiałów 

budowlanych 

A0-27 25 

x 
 

x x 

5 Sala wykładowa A1-07 137 x x x x 

6 Laboratorium 

fizjoterapii 1-pokój 

masażu 

L104 12 

   
x 

7 Laboratorium 

fizjoterapii 2-pokój 

fizykoterapii 

L105 12 

   
x 

8 Laboratorium 

fizjoterapii 3-pokój 

masażu 

L106 12 

   
x 

9 Sala ćwiczeń fizyk.  L124 12 
   

x 

10 Sala gimnastyczna L125 12 
   

x 

11 Pracownia 

fizykoterapii - DKF 

L131 15 

   
x 

12 
Laboratorium 

chemiczne 

A2-013 32 
x 

 
x x 

13 
Pracownia 

komputerowa 

A2-014 30 
x x x x 

14 
Centrum Symulacji 

Biznesu 

A2-015 24 
x 

 
x x 

15 Pracownia geodezji A2-016 36 x 
 

x x 
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16 
Laboratorium 

fizyczne 

A2-017 24 
x 

 
x x 

17 
Pracownia 

komputerowa 

A2-020 15 
x 

 
x x 

18 Sala ćwiczeniowa A2-021 18 x 
 

x x 

19 Pracownia geologii A2-022 36 x 
 

x x 

20 Sala ćwiczeniowa A2-023 20 x 
 

x x 

21 

Pracownia 

umiejętności 

pielęgniarskich IV 

A3-007 12 

x 
 

x x 

22 
Pracownia anatomii 

i fizjologii 

A3-010 40 
x 

 
x x 

23 Pracownia biologii A3-013 32 x 
  

x 

24 Sala wykładowa A3-014 142 x x x x 

25 Sala wykładowa A3-015 142 x x x x 

26 Sala wykładowa A3-016 70 x x x x 

27 
Pracownia języków 

obcych 

A3-018 50 
x 

  
x 

28 Sala ćwiczeniowa A3-020 50 x 
 

x x 

29 Sala ćwiczeniowa A3-021 50 x 
 

x x 

30 
Sala pielęgniarstwa 

wysokiej wierności 

S4-006 24 

   
x 

31 

Sala symulacji 

ALS/BLS / 

Pracownia 

umiejętności 

pielęgniarskich I 

S4-007 8 

x 
 

x x 

32 

Sala egzaminacyjna 

OSCE / Pracownia 

umiejętności 

położniczych 

S4-008 8 

   
x 

33 

Pracownia 

umiejętności 

pielęgniarskich II 

A4-

007B 
12 x 

 
x x 

34 

Pracownia 

umiejętności 

pielęgniarskich III 

A4-008 12 x 
 

x x 

35 

Sala do ćwiczeń 

umiejętności 

pielęgniarskich 

S4-009 16 x 
  

x 

36 

Sala umiejętności 

technicznych /  

Pracownia 

umiejętności 

pielęgniarskich IV 

S4-010 8 x 
  

x 

37 Sala wykładowa A4-023 116 x x x x 

38 Sala debriefingu S4-011 8 x 
  

x 

39 Sala debriefingu S4-012 8 x 
  

x 
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Uczelnia oprócz budynku A posiada budynek oznaczony literą B o powierzchni 1198 m², 

w którym mieści się sala wykładowa (126 miejsc) oraz 13 sal ćwiczeniowych (363 miejsc). 

 

Wyposażenie w pomoce naukowe pomieszczeń dydaktycznych budynku B 

Budynek B 

Lp 
Rodzaj 

pomieszczenia 
Numer 

Liczba 

miejsc 

Wyposażenie multimedialne 

Wideo 

projektor 
nagłośnienie komputer 

Wi-

Fi 

1 Sala wykładowa B 101A 126 x x x   

2 Sala ćwiczeniowa B 110 16 
    

3 Sala ćwiczeniowa B 201A 30 
  

    

4 Sala ćwiczeniowa B 201B 30 
  

    

5 Sala ćwiczeniowa B 202A 30         

6 Sala ćwiczeniowa B 205 16         

7 Sala ćwiczeniowa B 206B 36         

8 Sala ćwiczeniowa B 207B 32         

9 Sala ćwiczeniowa B 301A 32         

10 Sala ćwiczeniowa B 301B 34         

11 Sala ćwiczeniowa B 302A 16         

12 Sala ćwiczeniowa B 305B 27         

13 Sala ćwiczeniowa B 306B 32         

14 Sala ćwiczeniowa B 307B 32   
  

 

W roku akademickim 2019/2020 dla potrzeb realizacji kształcenia studentów 

wykorzystywany był budynek A.  

Biblioteka mieści się w budynku A Uczelni i składa się z wypożyczalni, czytelni oraz 

magazynu. Zasób biblioteczny Uczelni to przede wszystkim książki wydawnictw naukowych, 

wydane po 2000 roku głównie w języku polskim, urozmaicone literaturą obcojęzyczną  

w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim czy niemieckim. Obecnie księgozbiór 

obejmuje: 26 901 książek, 14 dokumentów w postaci kaset magnetofonowych i video, 146 

dokumentów w postaci elektronicznej (CD), 43 broszury, 101 tytułów czasopism bieżących i 

archiwalnych. Godziny otwarcia biblioteki są przystosowane do potrzeb studentów. 

Biblioteka jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00.  

Księgozbiór kompletowany jest w sposób planowy, staranny i przemyślany tak, by 

sprostać wymaganiom edukacyjnym studentów i nauczycieli. Polityka gromadzenia 

księgozbioru dostosowana jest do prowadzonych kierunków studiów. W pierwszej kolejności  

dokonywane są zakupy książek i czasopism wskazanych w sylabusach do przedmiotów. 

Księgozbiór powiększany jest również o dziedziny pokrewne i interdyscyplinarne. 

Uwzględniane są także indywidualne zgłoszenia studentów i pracowników dotyczące zakupu 

książek. 

Biblioteka Collegium Mazovia jest skomputeryzowana przy wykorzystaniu wersji 

programu SOWA2/MARC21. Jest on systematycznie modernizowany i obecnie w sposób 

nieograniczony ułatwia wyszukiwanie informacji zawartych w całym opisie bibliograficznym 

(wystarczy dostęp do Internetu i urządzenie elektroniczne typu tablet, telefon, komputer). 

Czytelnicy mogą rezerwować i zamawiać interesujące ich książki poprzez swoje konta 

czytelnika i zgłaszać się tylko po ich odbiór. 

Wykupiono i umożliwiono dostęp do platformy on-line IBUK Libra, zbiorów 

elektronicznych publikacji renomowanych polskich wydawnictw. Studentom z 

niepełnosprawnościami takie rozwiązanie ułatwia dostęp do podręczników akademickich 
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i książek naukowych w języku polskim. Wgląd do platformy IBUK możliwy jest na dwa 

sposoby: bez logowania się ze wszystkich komputerów podłączonych do sieci uczelnianej 

oraz z komputerów domowych po utworzeniu indywidualnego konta czytelnika. 

Umożliwiony jest Internetowy, a także telefoniczny kontakt z pracownikami biblioteki w celu 

prolongowania wypożyczonych książek oraz udzielania wszelkich informacji bibliotecznych. 

Studenci Uczelni mają także możliwość korzystania z innych książnic na terenie Siedlec. 

Swoje zbiory udostępniają: Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Biblioteka Publiczna z filiami 

zlokalizowanymi we wszystkich dzielnicach miasta. Biblioteka Collegium Mazovia także jest 

otwarta dla osób niezwiązanych z Uczelnią, dzięki czemu wszystkie osoby zainteresowane 

naszymi zbiorami mogą stać się jej czytelnikami. 

Czytelnia dysponuje 58 miejscami siedzącymi, w tym do pracy indywidualnej, 

z możliwością pracy w grupach i z dostępem do 7 stanowisk komputerowych, w tym  

3 dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z klawiaturami ze zintegrowanym 

touchpadem. Stanowiska te posiadają swobodny wgląd do katalogu bibliotecznego, 

elektronicznych baz danych, Internetu. Studenci mają możliwość używania programów 

niezbędnych w procesie dydaktycznym w tym: Acrobat Reader DC, LibreOffice, Paint 3D 

przeglądarki internetowe Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Wyodrębnione są 

2 stanowiska do podłączenia laptopa przewodem sieciowym oraz miejsca do pracy 

z książkami i czasopismami. Studenci korzystający z biblioteki mają możliwość korzystania 

ze słuchawek z mikrofonem (7 szt.), podłączenia się do sieci WiFi oraz drukowania 

i skanowania potrzebnych materiałów dydaktycznych. 

Stała współpraca z wydawnictwami daje studentom możliwość dostępu do serwisu LEX 

i GOFIN. Umożliwiono dostęp do elektronicznych źródeł informacji m.in. baz danych 

będących w zasobach krajowych licencji akademickich Wirtualnej Biblioteki Nauki 

(publikacje ELSEVIER, SPRINGER I WILEY, czasopism NATURE i SCIENCE oraz baz 

danych SCOPUS i WEB OF KNOWLEDGE, Polskich otwartych zasobów bibliograficzno-

pełnotekstowych na serwerach ICM, w tym BazTech) oraz Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych Academica a także e-Publikacji Nauki Polskiej. Na stronie 

internetowej Biblioteki Collegium Mazovia zaproponowano i zebrano w jednym miejscu 

ogólnodostępne zasoby Internetu (czasopisma, bazy, portale) ułatwiając w ten sposób dostęp 

do informacji.  

W Collegium Mazovia okresowo dokonywany jest przegląd infrastruktury dydaktycznej i 

bibliotecznej. Przed każdymi zajęciami technicy z Działu IT sprawdzają stan sprawności 

komputerów i  działanie oprogramowania. Podczas zajęć technicy pełnią dyżur i na bieżąco 

reagują na potrzeby pracowników i studentów.  Okresowo komputery wymieniane są na nowe 

jednostki a oprogramowanie jest aktualizowane. Na bieżąco aktualizowane są także zasoby 

biblioteczne. Biblioteka bez zbędnej zwłoki reaguje na potrzeby zakupu książek zgłaszane 

przez nauczycieli i studentów.   

Ocena infrastruktury dydaktycznej oraz zasobów bibliotecznych dokonywana jest w 

Raporcie z oceny jakości kształcenia po zakończeniu każdego roku akademickiego.  

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Uczelnia od ponad dwudziestu lat kształci studentów, trwale wpisując się w rozwój miasta  

i regionu. W dotychczasowym okresie funkcjonowania Collegium Mazovia wypracowała 

bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Potwierdzeniem tego było 

powołanie przy Uczelni w 2013 roku Rady Konsultacyjnej jako organu doradczego, 
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wspierającego działania szkoły. Pierwsza Rada Konsultacyjna liczyła 18 członków i zrzeszała 

przedstawicieli organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń 

zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców i 

instytucji finansowych. 

Do kompetencji Rady należało wyrażanie opinii w zakresie wyboru kierunków działania 

Uczelni oraz wsparcie inicjatyw ważnych dla rozwoju szkoły m.in. poprzez: 

 dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy; 

 wyrażanie opinii na temat treści realizowanych programów studiów; 

 kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta;  

 pozyskiwania miejsc realizacji praktyk studenckich. 

 

Z dniem 1 października 2019 roku Założyciel Uczelni nadał jej nowy Statut, w którym 

znalazły się m. in. regulacje dotyczące składu i kompetencji  Rady Konsultacyjnej. 

Niezwłocznie podjęto działania mające na celu powołanie Rady w nowym składzie. Rektor 

wystosowała zaproszenia do kandydatów na członków Rady. Na posiedzeniu w dniu 30 

czerwca 2020 r. Senat Collegium Mazovia pozytywnie zaopiniował powołanie Rady 

Konsultacyjnej Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (Uchwała nr 20/2020).  

Bardzo dobra współpraca Uczelni z Radą Konsultacyjną wypracowała model stałej 

współpracy bezpośredniej z podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz instytucjami szeroko pojętej administracji rządowej (m.in. skarbowej, 

ubezpieczeń społecznych) i samorządowej.  

Wyrazem tego są zawarte porozumienia o współpracy (30 porozumień), które obejmują 

następujące działania: 

 wdrażanie nowoczesnych programów studiów, dostosowanych do międzynarodowych 

standardów i potrzeb rynku pracy, 

 określanie efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji, 

 wymianę myśli i doświadczeń w zakresie nauki i praktyki, 

 współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i pracowników Zakładu pracy, 

wspólne prowadzenie badań naukowych, projektów i praktyk, 

 umożliwienie studentom Uczelni odbycia praktyk zawodowych i wyjazdów studyjnych na 

terenie Zakładu pracy, 

 wspieranie samokształcenia, rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów, 

 oferowanie studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom Zakładu pracy 

bezpłatnego dostępu do bazy wiedzy, a w szczególności analiz, opinii, wyników badań, 

komentarzy, opracowań naukowych, publikacji i cyfrowych baz danych.    

 

 Przykładem dobrej współpracy Uczelni i przedsiębiorców są wspólne prace badawczo-

rozwojowe B+R realizowane w ramach projektu „Bony na innowacje w MŚP”.  Dotychczas 

zrealizowano 20 bonów a kolejnych 10 jest w trakcie realizacji. Choć w większości 

podejmowane badania mają charakter techniczny, to ich efekt ma charakter ekonomiczny, tj. 

obniżenie kosztów prowadzonej działalności oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

Podejmowana działalność badawczo-rozwojowa ma charakter interdyscyplinarny i 
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wdrożeniowy, w zasadniczy sposób przekłada się na korzyści ekonomiczne uzyskiwane w 

podmiotach z sektora MŚP współpracujących z Uczelnią. 

Collegium Mazovia współpracuje także z innymi uczelniami, m.in: 

 Centralnym Ukraińskim Narodowym Technicznym Uniwersytetem (Kropynytskyi, 

Ukraina) - umowa o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań w naukach 

podstawowych i społecznych; wymiany pracowników naukowych w celu prowadzenia 

badań; udziału w zjazdach naukowych (konferencjach, sympozjach), organizowanych 

przez obie strony; wymiany wyników badań, publikacji i innych informacji naukowych. 

 Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - 

porozumienie o współpracy w zakresie uregulowania wzajemnych praw i obowiązków w 

związku z realizacja wspólnych procesów badawczych prowadzonych przez Centrum 

Badań nad Innowacjami oraz Regionalnym Centrum Badań środowiska, rolnictwa i 

technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Wydziałem Nauk Stosowanych Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. 

 Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu - porozumienie o 

współpracy w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów oraz 

stałego doskonalenia procesu dydaktycznego, współpraca obejmuje wszystkie formy 

kształcenia prowadzone zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a także konferencje 

naukowe, prace naukowo-badawcze, wydawnictwa, wymiany międzybiblioteczne, rozwój 

naukowy nauczycieli akademickich, projekty w ramach funduszy Unii Europejskiej.  

 Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku – w ramach konsorcjum B+R 

oraz w zakresie wymiany doświadczeń dydaktycznych i naukowych, wspierania rozwoju 

naukowego studentów i zawodowego absolwentów, rozwoju kształcenia praktycznego, 

transferu wiedzy do gospodarki i współpracy z otoczeniem społecznym, 

 Politechniką Warszawską - w zakresie realizacji wspólnych projektów dotyczących 

badań stosowanych, rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii, podejmowania 

wspólnych działań w zakresie dydaktyki, doradztwa, szkoleń i ekspertyz, wspierania 

transferu wiedzy z uczelni do gospodarki, 

 Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej – list intencyjny w zakresie 

konsultacji dotyczących wyposażenia zaplecza laboratoryjnego, udostępnienia zasobów 

bibliotecznych, korelacji planów studiów i programów nauczania celem umożliwienia 

kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia w Politechnice Lubelskiej,   

 Politechniką Lubelską - w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej obejmującej 

prowadzenie badań naukowych oraz organizowanie seminariów i konferencji, kształcenie 

absolwentów Collegium Mazovia na poziomie studiów III stopnia w Politechnice 

Lubelskiej, wspólne prowadzenie studiów podyplomowych. 

 Politechniką Lubelską oraz REYBUD Sp. z o.o. - w zakresie wspólności prawa do 

uzyskania patentu oraz o wspólności prawa z patentu 

 Instytutem Ekonomii i Logistyki Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii 

Sztuki Wojennej) – umowa o współpracy w zakresie badań i konferencji naukowych, 

działalności dydaktycznej i metodycznej w zakresie ekonomii i logistyki. 

oraz  

 Związkiem Banków Polskich Centrum Prawa Bakowego i Informacji Sp. z o.o. w 

Warszawie – porozumienie o współpracy w zakresie zwiększenia przepływu informacji z 

nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki; podnoszenia poziomu 

wiedzy studentów; pogłębiania i rozpowszechniania wzorców dobrych i sprawdzonych 

praktyk biznesowych; strategicznego, długofalowego budowania rynku informacji i 

doświadczeń nauki z praktyką gospodarczą; wspierania i poszerzania zakresu wymiany 

informacji i doświadczeń nauki z praktyką gospodarczą; podnoszenia kwalifikacji 
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wykładowców akademickich w ramach prowadzonej tematyki; zwiększenia 

konkurencyjności uczelni; udziału przedstawicieli Partnerów oraz innych instytucji 

zaangażowanych w realizację Programów Edukacyjnych realizowanych przez Partnerów, 

w prowadzeniu prac projektowych, wykładów, szkoleń, zajęć warsztatowych i innych 

form dydaktycznych. 

 PGE Ventures - list intencyjny w zakresie oceny możliwości zaangażowania PGE 

Ventures do II edycji Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia oraz 

organizacji warsztatów z przedsiębiorczości w ramach biznesowej aktywizacji studentów 

Collegium Mazovia. 

 Fundacją Santander Bank Polska S.A. im. I. J. Paderewskiego,  

 Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa Odział Warszawski 

(TNOiK), 

 Wschodnią Izbą Gospodarczą - w zakresie wymiany informacji i upowszechniania 

wiedzy (organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i szkoleń),  

tworzenia programów studiów, monitorowania losów absolwentów. 

 

Collegium Mazovia sprawuje także patronat naukowo-dydaktyczny nad dwoma zespołami 

szkół ekonomicznych z naszego regionu: 

 Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

 Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. 

 

Warto zauważyć, że w ramach działań promujących rozwój lokalnego społeczeństwa 

obywatelskiego Uczelnia wspiera organizacyjnie i materialnie wiele inicjatyw o charakterze 

społecznym, organizuje szkolenia, konferencje i otwarte seminaria dla nauczycieli 

akademickich, studentów, absolwentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także 

mieszkańców Siedlec.  

Przejawem współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym są projekty edukacyjne 

skierowane do uczniów szkół średnich. Przykładem takiej aktywności Uczelni jest 

organizowany w latach 2002 - 2015 Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej (RKWE). 

Przedsięwzięcie to popularyzujące wiedzę ekonomiczną wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych trwale wpisało się w kalendarz imprez edukacyjnych naszego regionu. 

Celem Konkursu była popularyzacja zasad gospodarki rynkowej oraz zapoznanie 

uczestników z mechanizmem funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego. W 

trzynastu edycjach Konkursu udział wzięło blisko 8 tys. uczniów z 76 szkół średnich z terenu 

wschodniego Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia.  

Od roku akademickiego 2017/2018 Uczelnia we współpracy z Fundacją Banku 

Zachodniego WBK SA im. Stefana Bryły (obecnie Fundacją Santander Bank Polska S.A. im. 

I. J. Paderewskiego) z siedzibą w Warszawie  organizuje „Forum Młodych – Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia”. Oprócz zmagań konkursowych, w ramach Forum organizowane są 

zajęcia warsztatowe oraz rozgrywane są strategiczne gry symulacyjne. Różnorodna forma 

organizowanego przedsięwzięcia stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między 

praktykami życia gospodarczego i dydaktykami Wydziału Nauk Stosowanych a uczniami i 

nauczycielami szkół średnich. Celem Forum jest popularyzacja wiedzy na temat 

przedsiębiorczości, promowanie postaw przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji pracy w małych zespołach, upowszechnianie idei tworzenia i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej oraz innowacyjnych inicjatyw społecznych, wśród uczniów szkół 

średnich z terenu województw mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.  

W dotychczasowych trzech edycjach Forum udział wzięło blisko 1500 uczniów z 54 szkół 

średnich. W roku akademickim 2018/2019 do współpracy przy organizacji tego 
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przedsięwzięcia został zaproszony Partner Wspierający w postaci instytucji finansowej PGE 

Ventures.  

 Ponadto, od 2009 r. Collegium Mazovia sprawuje patronat naukowy oraz współorganizuje 

Olimpiadę Wiedzy Technicznej (OWT). Organizatorem Olimpiady jest Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nauczyciele akademiccy Collegium Mazovia 

sprawują patronat naukowy a II etap Olimpiady rozgrywany jest w murach Uczelni. 

 W zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, na uwagę zasługuje także -  

prowadzony przez działające przy Uczelni Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - projekt pod 

nazwą „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju”. Projekt adresowany jest do trzech grup 

odbiorców. Pierwszą grupę stanowią uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół średnich z terenu gminy Siedlce oraz gmin sąsiednich. Drugą grupę stanowią 

dorośli w wieku od 18 do 64 lat a trzecią seniorzy w wieku 65+, z gminy Siedlce oraz gmin 

sąsiednich. W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie kluczowych kompetencji 

uczestników w zakresie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz rozwój 

kompetencji kluczowych pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, 

rozwój zainteresowań oraz aktywności edukacyjnej i kulturalnej. 

Celem działań jest m.in. w opisywanym zakresie jest obserwacja zmian, jakie zachodzą w 

otoczeniu społeczno-gospodarczymi i wyciąganie odpowiednich wniosków, które brane są 

pod uwagę przy modyfikacjach programów nauczania na kierunkach prowadzonych przez 

Uczelnię, w tym przez Wydział Nauk Stosowanych.  

Jako przykład wprowadzanych rozwiązań, wynikających z interpretacji zjawisk 

zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym należy przywołać, wdrażany od 2015 

roku, m.in. na Wydziale Nauk Stosowanych, model kształcenia przez całe życie w oparciu o 

trwałą relację z Uczelnią „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”. Jednym 

z narzędzi modelu ideaAGORA są specjalnie przygotowane programy kształcenia, które 

zostały zaimplementowane do programów nauczania na wybranych kierunkach studiów 

prowadzonych przez Wydział. W ramach tej implementacji, w module ogólnym planu 

studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość wprowadzono grupę przedmiotów do 

wyboru, których głównymi efektami nauczania jest podnoszenie szerokich kompetencji 

społecznych absolwentów tego kierunku. 

Innym przykładem modyfikacji programów nauczania wynikających ze współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym i obserwacji zmian w nim zachodzących jest 

wprowadzenie w planach studiów II stopnia na kierunku ekonomia grupy przedmiotów 

obejmujących dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości takich jak: marketing, zarządzanie, 

zarządzanie kapitałem ludzkim.  

Kolejnym przykładem wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, jest 

położenie nacisku na wyposażenie absolwentów kierunków studiów prowadzonych przez 

Wydział Nauk Stosowanych w szeroki wachlarz zawodowych umiejętności praktycznych. 

Realizując to założenie, w ostatnich latach wprowadzono zmiany w programach nauczania, w 

wyniku których zdecydowanie zwiększył się udział zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, 

warsztatów oraz wyjazdów studyjnych. Temu celowi służyć będzie także uruchomione od 

roku akademickiego 2020/2021 Centrum Symulacji Biznesowej, które oprócz niezbędnego 

wyposażenia technicznego, zostało doposażone w specjalistyczne oprogramowanie 

komputerowe wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej o różnych 

rozmiarach. 

Uczelnia nie tylko korzysta ze współpracy z różnymi podmiotami ale także dzieli się 

doświadczeniem i autorskimi rozwiązaniami z innymi. Przejawem tego jest chociażby 
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zorganizowane w lipcu 2020 roku przez Wydział Nauk Stosowanych, międzynarodowego 

webinarium w ramach projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie badań i organizacji 

procesu edukacyjnego (aktywne metody nauczania, e-learning i studia praktyczne) z zakresu 

ekonomii i zarządzania oraz możliwości ich finansowania - doświadczenia na Ukrainie, w 

Polsce, Estonii i Słowacji”. 

Opisane, różnorodne formy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w znaczący 

sposób przyczyniają się do modyfikacji i rozwoju ocenianego kierunku studiów, czego 

końcowym efektem jest takie ukształtowanie sylwetki absolwenta, która wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom pracodawców oraz realiom życia gospodarczego XXI wieku. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa zapewnia warunki sprzyjające 

umiędzynarodowieniu procesu kształcenia na Wydziale Nauk Stosowanych. Na uczelni 

studiuje 123 studentów zagranicznych.  

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na ocenianym kierunku znajduje swój wyraz w 

koncepcji kształcenia i planach jego rozwoju. Plany studiów na kierunkach studiów 

prowadzonych przez Wydział Nauk Stosowanych uwzględniają zajęcia z języka obcego  

w formie ćwiczeń audytoryjnych. Studenci mają do wyboru zajęcia z języka angielskiego, 

rosyjskiego bądź niemieckiego. Nauka języka obcego pozwala na posługiwanie się 

specjalistycznym językiem z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości i zarządzania w 

Europie i poza nią.  Po zakończeniu kształcenia kompetencji komunikacyjnej w zakresie 

mówienia i pisania oraz sprawności rozumienia tekstu słuchanego, studenci osiągają  poziom 

biegłości B2. Dodatkowo, programy kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział 

Nauk Stosowanych są tak skonstruowane, aby dodatkowo kształtowały u studentów  

umiejętności i postawy o charakterze uniwersalnym, warunkujące sprawne funkcjonowanie w 

realiach europejskiego społeczeństwa. 

W programach studiów, oprócz nauki języków obcych tworzona jest także oferta 

kształcenia w językach obcych (wykłady w języku angielskim), szczególnie w ramach 

warsztatów z praktykami. Zajęcia te prowadzone są zarówno przez dydaktyków Collegium 

Mazovia, jak i innych z zagranicznych uczelni.  

Ważnym aspektem umiędzynarodowienia kształcenia jest wykorzystywanie wzorców 

międzynarodowych przy projektowaniu programu studiów. Obserwując programy studiów 

najlepszych uczelni na świecie, podejmowane są starania, mające na celu uwzględnienie ich 

efektów uczenia się i treści kształcenia przy projektowaniu zmian w programach studiów na 

kierunkach prowadzonych przez WNS.  

Istotnym elementem umiędzynarodowienia są działania związane z wymianą 

międzynarodową w ramach programu Erasmus+, które rozpoczęto w roku akademickim 

2016/2017. Przyznane środki finansowe pozwalają zarówno studentom jak i pracownikom 

korzystać z efektów umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Uczelnia poprzez udział w 

Programie Erasmus+  wspiera mobilności międzynarodowe studentów jak  

i nauczycieli akademickich. Uczelnia ma podpisanych 11 porozumień  

z uczelniami w innych krajach, z którymi prowadzona jest wymiana studentów  
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i nauczycieli.  Dzięki programowi Erasmus+ studenci mogą także odbywać praktyki  

w placówkach polskich, jak i zagranicznych. Odbyte praktyki w ramach tego programu mogą 

stanowić zaliczenie praktyk przewidzianych programem studiów. Od początku wymiany 

międzynarodowej na Uczelni odbyło się 10 mobilności, w tym 2 mobilności studentów 

Wydziału Nauk Stosowanych na praktyki oraz 1 wyjazd szkoleniowy nauczyciela 

akademickiego z kierunku ekonomia.  

Zakłada się, że oferta partnerów zagranicznych, z którymi Uczelnia podejmuje współpracę 

będzie się powiększać, w miarę wzrostu oczekiwań studentów.  

W roku akademickim 2019/2020 w Collegium Mazovia miały miejsce m.in. następujące 

zdarzenia, które miały wpływ na stopień umiędzynarodowienia kształcenia: 

 W styczniu 2020 roku władze Uczelni podpisały dwie kolejne umowy na wymianę 

międzynarodową w ramach programu Erasmus+. Jednym z nowych partnerów jest TK 

University of Applied Sciences z Talina (Estonia). W ramach wymiany z tą Uczelnią 

studenci oraz wykładowcy będą mogli wyjeżdżać na kierunki studiów budownictwo oraz 

biznes i administracja. Druga uczelnia to Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi z miasta 

Bilecik w Turcji. Do tego Partnera będą mogli wyjechać studenci kierunków studiów  

pielęgniarstwo i budownictwo. 

 W dniach 29.02.2020 r. - 02.03.2020 r. w Collegium Mazovia przebywał, w ramach 

wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus +, dr Harald Kitzmann, wykładowca  

TK University of Applied Sciences w Talinie, posiadający ogromne doświadczenie 

zawodowe poza szkolnictwem wyższym. Gość poprowadził wykłady w języku 

angielskim dla studentów na studiach I stopnia kierunku finanse i rachunkowość oraz na 

studiach II stopnia kierunku ekonomia nt.: „Fundamental of Business Administration” 

oraz „Operation Management”. Wykłady przeprowadzone przez naszego gościa spotkały 

się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy mieli możliwość sprawdzić swoje 

umiejętności językowe oraz zweryfikować posiadaną wiedzę z rozwiązaniami 

praktycznymi stosowanymi w różnych modelach zarządzania biznesem w Europie i na 

świecie.  

 W dniu 26.01.2020 r. pani dr Olha Prokopenko, wykładowca Wydziału Nauk Stosowanych 

poprowadziła wykłady w języku angielskim dla studentów tego Wydziału nt.: 

„Positioning and Branding". 

 W dniu 30 lipca 2020 roku odbyło się webinarium w ramach międzynarodowego projektu 

pod nazwą: „Wymiana doświadczeń w zakresie badań i organizacji procesu 

edukacyjnego (aktywne metody nauczania, e-learning i studia praktyczne) z zakresu 

ekonomii i zarządzania oraz możliwości ich finansowania – doświadczenia na Ukrainie,  

w Polsce, Estonii i Słowacji” (pierwotnie, w ramach tego projektu planowane było 

zorganizowanie konferencji międzynarodowej w Collegium Mazovia, ale ze względu na 

wystąpienie pandemii wywołanej koronawirusem COVID-19, została podjęta decyzja  

o zorganizowaniu webinarium za pośrednictwem platformy komunikacyjnej MS Teams).  

W webinarium udział wzięli przedstawiciele siedemnastu ośrodków akademickich, 

głównie ukraińskich. W jego trakcie, prelegenci będący przedstawicielami Collegium 

Mazovia, dzieli się z pozostałymi uczestnikami webinarium doświadczeniami z zakresu: 
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 różnorodnych form nauczania praktycznego wykorzystywanych w procesie 

dydaktycznym realizowanym w Collegium Mazovia, 

 zasad finansowania tzw. bonów na innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach 

(MŚP), 

 procesu tworzenia oraz wykorzystywania w procesie dydaktycznym platformy e-

learningowej funkcjonującej w Collegium Mazovia, 

 wykorzystywania ogólnodostępnej platformy internetowej MS Teams w prowadzeniu 

zajęć o charakterze praktycznym w okresie pandemii koronawirusa. 

Wystąpienia prelegentów wzbudziły duże zainteresowanie uczestników webinarium,  

o czym świadczą liczne pytania zadawane w części webinarium przeznaczonej na dyskusję. 

Organizatorem webinarium był Wydział Nauk Stosowanych.  

Przed Collegium Mazovia stoi kolejne duże wyzwanie o charakterze międzynarodowym. 

Już w roku akademickim 2020/2021 do Polski przybędzie grupa ok. 20 osób z Haiti. Zostanie 

dla nich zorganizowany roczny kurs języka polskiego, aby od roku akademickiego 2021/2022 

osoby te mogły rozpocząć studia w Collegium Mazovia,  m.in. na Wydziale Nauk 

Stosowanych. 

Warto podkreślić, że w ramach oceny jakości kształcenia, po zakończeniu każdego roku 

akademickiego Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia dokonuje oceny 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających 

podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu rezultatów umiędzynarodowienia na program 

studiów i jego realizację. Wyniki tej oceny znajdują swój wyraz w raporcie, który jest 

zatwierdzany przez Senat, a następnie podawany do publicznej wiadomości.  

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

System wsparcia studentów Collegium Mazovia jest kompleksowy. Obejmuje on m. in. 

informowanie studentów na pierwszych zajęciach o założeniach i celach przedmiotu, formach 

realizacji zajęć dydaktycznych, efektach uczenia się, sposobach ich weryfikacji oraz 

elementach i wagach mających wpływ na ocenę końcową. Studenci zapoznawani są także z 

tematyką zajęć oraz literaturą podstawową i uzupełniającą. Terminy egzaminów i zaliczeń 

ustalane są przez nauczycieli po konsultacji ze studentami pod koniec semestru.   

Już od kilku lat w Uczelni funkcjonuje system ułatwiający współpracę i wymianę 

informacji pomiędzy studentami i nauczycielami akademickimi. System E-student 

udostępnia studentom i wykładowcom Collegium Mazovia całą gamę usług, pozwalających 

na łatwiejsze prowadzenie zajęć, dostęp do bieżących informacji o ocenach, planach zajęć, 

łatwy dostęp do poczty elektronicznej, czy zdalny dostęp do danych zapisanych w katalogu 

domowym użytkownika. Na System E-student składają się następujące moduły: Indywidualne 

konto dydaktyczne oraz Wirtualny Dziekanat 

Każdy nowy student bezpośrednio po przyjęciu na studia otrzymuje Indywidualne konto 

dydaktyczne w sieci Uczelni, pozwalające  na: 

 korzystanie z komputerów w sieci dydaktycznej Uczelni, 
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 korzystanie z  adresu poczty elektronicznej w celu komunikacji z nauczycielami i 

innymi studentami (również przez www),  

 korzystanie z materiałów i zadań umieszczonych w sieci przez nauczycieli,  

 umieszczenie w sieci własnej strony www,  

 serwis drukujący, pozwalający na drukowanie z dowolnej sali komputerowej, 

 nowy, łatwiejszy dostęp do katalogów studenta poprzez Internet, moduł ten 

umożliwia przesyłanie przez Internet danych umieszczonych na indywidualnych 

dyskach sieciowych za pomocą przeglądarki internetowej.  

 Wirtualny Dziekanat pozwala w łatwy i szybki sposób uzyskać aktualne informacje na 

temat planów studiów, rozkładów zajęć, przynależności do określonych grup ćwiczeniowych 

i prowadzących je osób, uzyskanych ocenach, czy też sesji egzaminacyjnej. Zawiera także 

informacje na temat  płatności i ewentualnych zaległości w zapłacie czesnego. 

 Serwis Internetowego Wprowadzania Ocen (IWO), dostępny pod adresem 

iwo.mazovia.edu.pl. umożliwia nauczycielom akademickim zdalne komunikowanie się ze 

studentem oraz Działem spraw studenckich Uczelni. Po uwierzytelnionym zalogowaniu, 

prowadzący może przeglądać, drukować listy i protokoły swoich grup studenckich, 

zamieszczać ogłoszenia z załączonymi plikami oraz, co najważniejsze, wprowadzać oceny z 

zaliczeń i egzaminów. Oceny te są natychmiast widoczne dla studentów w Wirtualnym 

Dziekanacie. Wprowadzony system rozwiązuje szereg uciążliwości związanych z 

przekazywaniem wyników zaliczeń oraz ułatwia pracę pracownikom działów dydaktyki i 

spraw studenckich. Obowiązek internetowego wprowadzania ocen wszedł w życie od roku 

akademickiego 2009/2010 Zarządzeniem Rektora Nr 1/2010. Konto i hasło w systemie jest 

wspólne dla wszystkich usług, jakie zostały wymienione powyżej. Dane pobierane z 

serwerów są szyfrowane, czyli łącząc się z Internetu z serwerami uczelni, całość transmisji 

pomiędzy komputerem użytkownika  a Wirtualnym Dziekanatem oraz innymi usługami jest 

szyfrowana. 

Działalność naukowa i dydaktyczna Uczelni uzupełniana jest różnymi formami wspierania 

studentów pod względem socjalnym, sportowym, kulturalnym, a także zawodowym. 

Studenci Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej korzystają z rozbudowanego 

systemu pomocy materialnej. Studenci mogą otrzymać stypendium socjalne, specjalne dla 

osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogę. W 

roku akademickim 2019/2020 przyznano 277 stypendiów socjalnych, 21 stypendiów 

specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz 11 zapomóg. Stypendia rektora dla najlepszych 

studentów otrzymało 218 studentów. Studenci Collegium Mazovia mają możliwość 

korzystania z Domu Akademickiego, w którym do dyspozycji studentów znajduje się 30 

miejsc. 

Uczelnia wspiera różne grupy studentów. Studenci uzdolnieni, mają możliwość udziału w 

prowadzeniu badań naukowych, udziału w konferencjach i seminariach naukowych, 

prowadzeniu prac badawczych i racjonalizatorskich. Collegium Mazovia Innowacyjna 

Szkoła Wyższa jest uczelnią, która wspiera indywidualizację procesu kształcenia. Po 

ukończeniu I roku studiów pierwszego stopnia oraz na studiach drugiego stopnia studenci, 

którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75  mają możliwość realizowania Indywidualnego 

Toku Studiów. W ramach Indywidualnego Toku Studiów dziekan przydziela opiekuna 

naukowego spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora. Opiekun w porozumieniu ze studentem opracowuje szczegółowy roczny program 

studiów zapewniając studentowi szczególną opiekę dydaktyczną i naukową oraz 

indywidualny dobór treści i form kształcenia, które prowadzą do uzyskania kierunkowych 
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efektów uczenia się. Opiekun pełni także funkcję kontrolną i doradczą w zakresie realizacji 

programu.  

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na 

Indywidualny Rozkład Zajęć. Indywidualny Rozkład Zajęć może mieć zastosowanie w 

odniesieniu do studentów, którzy: 

 studiują na dwóch lub więcej kierunkach studiów w Uczelni macierzystej lub innej, 

 studiują wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach, 

 samotnie wychowują dzieci w wieku do 13 lat, 

 są niepełnosprawni, 

 są w trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej. 

Indywidualny Rozkład Zajęć polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji 

obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów i programu studiów, który 

prowadzi do uzyskania kierunkowych efektów uczenia się. Okres indywidualnej organizacji 

studiów ustala dziekan.  

Studenci mniej zdolni mają możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji oraz zajęć 

dodatkowych i wyrównawczych. Najbardziej troskliwą opieką objęci są studenci 

niepełnosprawni.  

Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans w 

realizacji programu studiów przez osoby z niepełnosprawnością, powołano Pełnomocnika 

Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Studenci z 

niepełnosprawnością mogą ubiegać się o studiowanie w trybie Indywidualnego Rozkładu 

Zajęć i dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności. Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o pomoc finansową 

oraz inne formy pomocy, w tym o przyznanie Asystenta Studenta Niepełnosprawnego, który 

będzie świadczył wsparcie o charakterze dydaktycznym w celu stwarzania warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia. W roku akademickim 2019/20 liczba studentów z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności wynosiła 21. Baza dydaktyczna Uczelni jest 

dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Uczelnia przeprowadziła 

zmiany architektoniczne służące ułatwieniu komunikacji osób z niesprawnością ruchową: 

zamontowano platformę schodową oraz windę, przebudowano toalety. 

Uczelnia wspiera krajową i międzynarodową mobilność studentów. Studenci Wydziału 

Nauk Stosowanych mogą uczestniczyć w różnych formach wymiany zarówno w ramach 

uczelni krajowych, jak również międzynarodowych poprzez udział w Programie Erasmus+. 

W ramach programu studiów, studenci Wydziału Nauk Stosowanych mogą odbywać praktyki 

w placówkach polskich, jak i zagranicznych. Odbyte praktyki w ramach programu Erasmus+ 

mogą stanowić zaliczenie praktyk przewidzianych programem studiów. Studenci Wydziału 

Nauk Stosowanych biorą udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez 

zagranicznych dydaktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym uzyskanym poza 

szkolnictwem wyższym. 

Reprezentantem studentów Collegium Mazovia jest Parlament Studencki, który działa  w 

oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Collegium Mazovia, a także 

Regulamin Parlamentu Studenckiego. Parlament współpracuje z organizacjami studenckimi 

i młodzieżowym w realizacji inicjatyw na rzecz środowiska akademickiego. Parlament 

Studencki Collegium Mazovia jest członkiem Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego 

Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych „MONSSUN”. 

Parlament poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w obradach Senatu, bierze udział w 

pracach Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Komisji 
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Dyscyplinarnej  i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Poza tym angażuje się w proces 

dydaktyczny i wychowawczy, działania na rzecz konsolidacji środowiska studenckiego, w 

tym adaptacji studentów pierwszego roku. Parlament studencki funkcjonuje  w oparciu o 

środki przyznane przez uczelnię. 

Na terenie uczelni działa Biuro Karier, które pomaga studentom we wchodzeniu na rynek 

pracy. Biuro pomaga też pracodawcom w poszukiwaniu odpowiednich pracowników, 

prowadząc selekcję kandydatów na określone przez pracodawcę stanowiska pracy. Celem 

tych działań jest nie tylko skojarzenie studentów z ich przyszłymi pracodawcami, ale także 

promocja Uczelni i zbliżenie środowiska akademickiego Collegium Mazovia z rynkiem 

pracy. Biuro Karier współpracuje z Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) realizującym 

projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarach budowania relacji na linii Collegium Mazovia – student – 

absolwent – organizacje otoczenia gospodarczego. Uczelnia zakończyła realizacje dwóch 

projektów: „IdeAgora – absolwenci kapitałem społecznym uczelni” oraz „Mistrz i uczeń – 

model kształcenia praktycznego”. W ramach pierwszego projektu opracowany został 

innowacyjny model kształcenia, którego celem było zbudowanie aktywnej społeczności 

absolwentów działającej na rzecz uczelni. Drugi z projektów miał na celu wdrożenie nowego 

modelu kształcenia przy udziale przyszłego pracodawcy i na jego indywidualne zamówienie. 

Kluczowym elementem projektu było nawiązanie relacji studentów z przedsiębiorstwami. 

Projekt oferował szeroki wachlarz narzędzi wsparcia dla studentów Wydziału Nauk 

Stosowanych, tj. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów kluczowych, indywidualne  

konsultacje specjalistyczne, doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące konkurencyjność na 

rynku pracy, szkolenia z zakresu umiejętności certyfikowanych oraz płatne staże trwające do 

3 miesięcy. Należy podkreślić, że obydwa projekty w sposób trwały przyczyniły się do 

modyfikacji programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów, a wprowadzone 

dzięki nim rozwiązania funkcjonują do dzisiaj. 

Aktualnie studenci Wydziału Nauk Stosowanych mogą brać udział w działaniach 

podejmowanych w ramach kolejnych dwóch projektów: Zintegrowany program Collegium 

Mazovia (ZIP1) oraz Kompleksowy program wsparcia jakości kształcenia i zarządzania 

Collegium Mazovia (KPW). Obydwa projekty są realizowane w ramach osi priorytetowej III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych. Wartość obydwu projektów to blisko 6 mln zł.  

Celem projektów (ZIP1 i KPW) jest podniesienie kompetencji studentów Collegium Mazovia 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: szkolenia, 

staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry 

dydaktycznej ukierunkowujące na wyposażanie studentów w umiejętności praktyczne.  

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:  

 dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie 

krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w umiejętności 

praktyczne; 

 wzbogacenie programów kształcenia o dodatkowe moduły e-learningowe w wybranych 

przedmiotach; 

 bilans kompetencji; 

 dodatkowe certyfikowane szkolenia tematyczne dla studentów (Systemy prezentacji 

informacji w biznesie, Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów 

do gmin, Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch 

ERP Optima, Techniki sprzedaży);  

 zajęcia typu ERP;  
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  dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej (zajęcia z ekspertami) 

  wizyty studyjne i staże zawodowe; 

 wsparcie informatyczne systemów Collegium Mazovia. 

 

Obydwa projekty są w okresie realizacji, część zadań już została zrealizowana  

a część jest w trakcie realizacji. 

Dla studentów Wydziału Nauk Stosowanych organizowane są spotkania  

z przedstawicielami  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Związku Banków Polskich, 

innych organizacji zawodowych i branżowych a także podmiotów i instytucji, z którymi 

Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia (Towarzystwo Naukowe Organizacji  

i Kierownictwa, PGE Ventures). 

Absolwenci Wydziału Nauk Stosowanych zachęcani są do kontynuowania edukacji na 

studiach podyplomowych oferowanych przez Collegium Mazovia, jak również - w przypadku 

studiów I stopnia - na studiach II stopnia na  kierunku ekonomia prowadzonych na Wydziale 

Nauk Stosowanych Collegium Mazovia.  

O różnych formach wsparcia, w tym pomocy materialnej, studenci są informowani poprzez 

umieszczanie informacji na stronie internetowej Uczelni, poprzez ogłoszenia w Wirtualnym 

Dziekanacie, na tablicach ogłoszeń oraz za pośrednictwem Samorządu Studenckiego. 

Studenci są informowani również o możliwości składania skarg i wniosków, które są 

rozpatrywane niezwłocznie przez władze uczelni, a odpowiedzi o sposobie ich rozpatrzenia 

przekazywane studentom. Po zakończeniu każdego roku akademickiego, wśród studentów 

przeprowadzane są badania ankietowe, w których studenci oceniają nie tylko kadrę naukową, 

lecz również system obsługi administracyjnej studentów. Wyniki tych badań są cennym 

materiałem służącym w doskonaleniu jakości kształcenia.  

Uczelnia prowadzi szereg  działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania  

w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również pomocy jej ofiarom. 

Działania te są prowadzone  samodzielnie oraz we współpracy z Policją i administracją 

samorządową. W Collegium Mazovia opracowane zostały zasady przeciwdziałania 

dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i korupcji przyjęte na posiedzeniu Senatu w dniu 

30 października 2020 r.   

Od 2005 roku na wydziale działa Studenckie Koło Giełdowe Profit, które umożliwia 

pogłębianie zainteresowań związanych z tematyką rynków finansowych.  

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

Uczelnia realizuje ustawowy obowiązek publicznego dostępu do informacji i udostępnia  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na swojej stronie podmiotowej następujące 

dokumenty:  

1) statut,  

2) strategię uczelni,  

3) regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,  

4) regulamin korzystania z infrastruktury badawczej,  

5) regulamin studiów,  

6) regulamin świadczeń dla studentów,  

7) zasady i tryb przyjmowania na studia,  
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8) programy studiów. 

Ponadto w BIP znajdują się: 

1) instrukcje finansowe określające wysokości opłat za usługi edukacyjne, 

2) sprawozdania Parlamentu Studentów z rozdziału środków finansowych,  

3) uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące oceny programowej kierunku 

studiów wraz z uzasadnieniem, 

4) zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów 

oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą uczelni lub poza jej filią 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

 

Z myślą o przyszłych i obecnych studentach, na stronie podmiotowej Uczelni, 

umieszczane są następujące informacje i dokumenty: uchwały senatu, zarządzenia Rektora  

i Kanclerza, uchwały, raporty i sprawozdania dotyczące jakości kształcenia, struktura 

organizacyjna uczelni, oferta edukacyjna wraz z opisem programu studiów, organizacja roku 

akademickiego, realizowane i zakończone projekty, zasady udziału w programie Erasmus+, 

działalność Parlamentu Studenckiego, baza dydaktyczna i biblioteka, udział w praktykach 

zawodowych. 

Oprócz strony podmiotowej Uczelni wiele informacji zamieszczanych jest na tablicy 

ogłoszeń, w Wirtualnym dziekanacie i na stronie internetowej Uczelni. Informacje te są na 

bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Za umieszczanie i aktualizowanie informacji 

odpowiadają działy uczelni, które te informacje przetwarzają.  

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Jakość kształcenia zawsze była ważnym aspektem działalności uczelni, do której władze 

uczelni przywiązywały ogromne znaczenie od początku jej funkcjonowania. Nadzór 

organizacyjny i administracyjny nad prowadzonymi na Wydziale Nauk Stosowanych 

kierunkami studiów prowadzi Dziekan WNS, a nadzór merytoryczny kierownicy Katedry 

Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Finansów i Rachunkowości. Zarówno dziekana, jak i 

kierowników katedr wspiera Dział dydaktyki oraz Uczelniana Komisja ds. Jakości 

Kształcenia. Pierwsze procedury dotyczące jakości kształcenia wprowadzono Uchwałą Nr 

163/2008 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach z dnia 14 lipca 2008 r. 

w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Zawierała ona ogólne cele 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK), w tym: tworzenie programu kształcenia, 

obowiązek opiniowania efektów kształcenia, zatwierdzanie programów, monitoring 

programów kształcenia, a także publikowanie programów na stronie internetowej uczelni. 

W 2011 roku Rektor Collegium Mazovia, wydał nowe Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 25 

lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad i procedur zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia, w którym uszczegółowiono regulacje dotyczące poszczególnych elementów 

SZJK, w tym tworzenia, opiniowania, zatwierdzania i okresowego przeglądu programów 

kształcenia. Do opracowania efektów kształcenia powoływane były komisje kierunkowe, a 

opracowane efekty były opiniowane przez kierowników katedr, Parlament Studentów i 

zewnętrznych ekspertów oraz Radę Konsultacyjną składającą się z pracodawców. 

W kolejnym zarządzeniu Rektora Nr 6/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,  wprowadzono  

nowe procedury monitoringu i okresowych przeglądów programów kształcenia. Procedura 

projektowania i zatwierdzania zmian programu kształcenia była podobna do procedury 

uchwalania programu. Szczegółowe zasady dotyczące monitorowania i okresowego 
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przeglądu programów kształcenia, a także udział w tych procesach interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych, są określone w uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (SZJK), który został określony uchwałą Nr 31/2017 Senatu Collegium Mazovia z 

dnia 28 września 2017 roku w sprawie systemu zapewnienia jakości kształcenia. Uchwałą tą 

zmieniono wcześniej obowiązujące procedury SZJK ujęte w uchwale Nr 1/2014 Senatu 

CMISW. W uchwale Nr 31/2017 określono w sposób szczegółowy cele SZJK, biorąc pod 

uwagę zarówno zapewnienie efektów kształcenia, doskonalenie procesu i programu 

kształcenia, spełnienie wymagań formalnych, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, 

jak i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia i 

doskonaleniu programu kształcenia. Do wypełnienia zadań związanych z jakością kształcenia 

powołano Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelniane Biuro ds. Jakości 

Kształcenia. W skład Komisji weszli, oprócz Pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, 

nauczyciele akademiccy z poszczególnych kierunków oraz student wskazany przez samorząd 

studencki. Wyżej wymieniona uchwała została znowelizowana Uchwałą  Nr 3/2020 Senatu 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie systemu 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole 

Wyższej, którą wprowadzono dwie istotne zmiany. Ze względu na likwidację jednostek 

organizacyjnych, tj. rad wydziału, zlikwidowano wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia, 

od tej pory ich rolę przejęła komisja uczelniana. Druga zmiana polegała na dostosowaniu 

kryteriów oceny do nowych przepisów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zamiast 

dotychczasowych ośmiu kryteriów oceny wprowadzono dziesięć. Pozostałe zmiany polegały 

na dostosowaniu oceny do nowych przepisów dotyczących prowadzenia studiów.  Ocena 

jakości przeprowadzana jest po zakończeniu każdego roku akademickiego. 

W Collegium Mazovia zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów 

zostały uchwalone w wewnętrznych przepisach. Na podstawie tych przepisów prowadzona 

jest także systematyczna ocena programu studiów.  Do opracowania programu studiów 

powoływana jest komisja, która podczas prac nad programem musi zasięgać opinii 

interesariuszy wewnętrznych (nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych kierunkach i 

studentów) i zewnętrznych (przedstawicieli pracodawców). Dla każdej formy studiów musi 

być odpowiednia liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia. Dla każdego modułu/przedmiotu zajęć, 

muszą być przypisane efekty uczenia się oraz treści programowe, formy i metody kształcenia. 

Zmiany programu studiów mogą być dokonywane dopiero po zakończeniu cyklu kształcenia.  

Do głównych powodów, które wymuszają wprowadzenie zmian w programach studiów 

należą:  

 brak możliwości sprawdzenia, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte; 

 nieprzydatność efektów uczenia się  na rynku pracy; 

 konieczność zmiany dotychczasowych lub dodania nowych efektów uczenia się; 

 konieczność zmiany przedmiotów lub treści programowych w celu pełnej realizacji 

zakładanych efektów uczenia się; 

 wprowadzenie nowych form weryfikacji efektów uczenia się. 

 

Procedura projektowania i zatwierdzania zmian programu studiów jest podobna do 

procedury uchwalania programu. 

Program studiów jest na bieżąco monitorowany przez kierowników katedr, dziekanów, 

nauczycieli prowadzących zajęcia na poszczególnych kierunkach oraz członków Uczelnianej 
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Komisji ds. Jakości Kształcenia. Osoby funkcyjne przeprowadzają hospitację zajęć, 

przyjmują uwagi i propozycje, dotyczące programu studiów, od nauczycieli. Członkowie 

komisji przeprowadzają ankietowanie wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

analizują wyniki ankiet i przekazują wnioski wraz z propozycją zmian w programach studiów 

albo zmiany zasad odbywania praktyk, zasad dyplomowania, czy zmian w obsadzie zajęć 

dydaktycznych. Po zakończeniu każdego roku akademickiego program studiów podlega 

okresowej ocenie przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia. Komisja, już na etapie 

projektowania programów kształcenia na poszczególnych kierunkach sprawdza, czy są 

spełnione wszystkie wymagania prawne, wynikające z przepisów wewnętrznych uczelni i 

aktów prawa, regulujących zasady prowadzenia studiów.  W ramach oceny programowej 

ocenia się: koncepcję kształcenia, kierunkowe efekty uczenia się, plany studiów i programy 

przedmiotów. Ocena procesu realizacji programu studiów, przebiega w kilku etapach, a 

ocenie podlegają wszystkie aspekty kształcenia.  Na wstępie ocenie poddaje się plany studiów 

i harmonogramy zajęć, bada się czy sporządzono plany oraz rozkłady i jak są one 

realizowane. Sprawdza się, czy zostały opracowywane przez nauczycieli akademickich 

sylabusy z poszczególnych przedmiotów oraz czy są one realizowane i aktualizowane. W  

przypadku ujawnienia nieprawidłowości, uwagi i zalecenia niezwłocznie przekazywane są 

dziekanom i kierownikom katedr.  

Uczelnia przywiązuje szczególną uwagę do oceny osiąganych efektów uczenia się.  

Uchwalono procedury opracowania i weryfikowania efektów uczenia się, które są także  

podstawą do oceny osiągnięcia efektów uczenia się.  Ocena taka dokonywana jest na 

wszystkich etapach kształcenia i po jego zakończeniu.  Każdy nauczyciel zobowiązany jest 

weryfikować efekty uczenia się już w trakcie trwania zajęć, np. zadając pytania, prowadząc 

dyskusję, zlecając studentom rozwiązywanie problemów, wykonanie prezentacji, opracowań, 

itp). Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu lub modułu, weryfikacja odbywa się na 

podstawie egzaminów i zaliczeń. Na tym etapie oceny dokonuje nauczyciel, a także Komisja, 

która sprawdza prace zaliczeniowe, strukturę ocen oraz zgodność sposobów weryfikacji 

efektów uczenia się z sylabusem.  Przy ocenie końcowej uwzględnia się wszystkie efekty 

uczenia się w trzech kategoriach, tj. wiedzy (co student zapamiętał i zrozumiał), umiejętności 

(czy potrafi zastosować wiedzę w  praktyce i w różnych sytuacjach typowych i 

problemowych) oraz kompetencji społecznych (umiejętność radzenia sobie w otoczeniu 

społecznym). Oceniając, czy udało się osiągnąć zakładane efekty uczenia się w ww. 

kategoriach, m.in. sprawdzamy, czy student opanował umiejętności praktycznego 

posługiwania się przekazaną mu wiedzą w sytuacjach typowych. W takim przypadku 

nauczyciel powinien sprawdzić, czy student potrafi, np. rozwiązać, skonstruować, 

zastosować, porównać, sklasyfikować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać 

sposób, określić, zaprojektować, wykreślić. Sprawdzając, czy student opanował umiejętności 

praktycznego posługiwania się przekazaną mu wiedzą w sytuacjach problemowych, 

dodatkowo należy sprawdzić, czy student posiada umiejętności, np. formułowania 

problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk, formułowania planu działania. 

Oceniając, czy student opanował kompetencje społeczne, sprawdzamy umiejętność 

praktycznego wykorzystania przekazanej mu wiedzy w różnych sytuacjach życiowych 

związanych z wykonywanym zawodem, np. przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się, zdolność oceniania poziomu swojej  wiedzy 
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i umiejętności, czy umie funkcjonować w środowisku społecznym, pracy w zespole, czy 

dostrzega problemy moralne i etyczne związane z wykonywanym zawodem. 

Ważnym elementem tej oceny, jest samoocena studentów. Po zakończeniu kształcenia w 

anonimowych ankietach odpowiadają oni na wiele pytań, w tym na pytanie, czy udało mu się 

osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Kolejne etapy oceny odbywają się po zakończeniu 

praktyk zawodowych, po złożeniu prac dyplomowych i po egzaminie dyplomowym. Po 

zakończeniu każdej dyplomowej praktyki zawodowej, studenci składają sprawozdania i inne 

dokumenty, które są opiniowane przez opiekuna praktyk i  nauczyciela prowadzącego 

seminarium dyplomowe. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest  osiągnięcie 

założonych efektów uczenia się. Weryfikacja efektów uczenia się następuje na podstawie: 

sprawozdania z wykonywanych czynności podczas praktyki wraz z oceną zakładowego 

opiekuna praktyk, dokumentacji sporządzonej podczas praktyki zawodowej, studium 

przypadku przygotowane w ramach pracy własnej, projektu realizowanego w ramach 

konsultacji.  Program praktyki zawiera szczegółowe sposoby weryfikacji efektów uczenia się. 

Zaliczenia praktyk zawodowych dyplomowych dokonuje promotor, a praktyk zawodowych 

kierunkowych  kierownik praktyk. Po zakończonej praktyce, studenci w anonimowych 

ankietach dokonują samooceny, odpowiadając, m.in. na pytania dotyczące osiągniętych 

efektów uczenia się.  

Ocena końcowych efektów uczenia się odbywa się w procesje dyplomowania. Ocenia się, 

czy tematyka pracy dyplomowej jest powiązana z kierunkiem studiów, oraz czy jest 

ukierunkowana na rozwiązywanie problemów praktycznych. Wszystkie prace poddane są 

przez promotorów kontroli antyplagiatowej w JSA. Raporty ze sprawdzenia pracy w JSA, są 

zatwierdzane przez promotorów, a na koniec roku akademickiego są analizowane  przez 

Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia. Egzamin dyplomowy odbywa się przed 

trzyosobową komisją. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, rozpoczyna się od 

prezentacji pracy, komisja analizuje recenzje, a następnie zadaje dwa pytania. Pierwsze 

pytanie związane jest z zakresem tematyki pracy, drugie pytanie weryfikuje wiedzę oraz 

umiejętności zakładane w sylwetce absolwenta i jest wybierane z opracowanej oraz podanej 

do wiadomości studentów listy pytań z zakresu treści kształcenia właściwych dla kierunku 

studiów. Po zakończeniu obron losowo wybrane prace dyplomowe  oraz protokoły z 

przeprowadzonego egzaminu dyplomowego poddane zostają ocenie formalnej przez 

Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia.  

Ważnym elementem oceny osiągnięcia efektów uczenia się jest zbadanie przydatności 

efektów uczenia się na rynku pracy, jak również wykorzystania wyników tej oceny w 

doskonaleniu programu studiów. Monitorowanie przydatności efektów uczenia się na rynku 

pracy, badamy w trzech różnych płaszczyznach. Wysyłamy ankiety do absolwentów, w 

których odpowiadają, m.in. na pytania dotyczące przydatności studiów w karierze 

zawodowej. W podobnych ankietach, pytamy także pracodawców, którzy zatrudniają naszych 

absolwentów. Trzecim źródłem informacji o naszych absolwentach są wyniki uzyskane z 

raportów publikowanych  na portalu http://ela.nauka.gov.pl/. Z raportów tych można 

uzyskać dane o czasie poszukiwania pracy, o bezrobociu oraz o poziomie uzyskiwanego 

wynagrodzenia. 

Po każdym roku akademickim komisja dokonuje oceny osiąganych efektów uczenia się 

przez studentów każdego kierunku, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, 

http://ela.nauka.gov.pl/
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jego zakończenia oraz przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszym 

kształceniu. Wyniki tej oceny są omawiane na kolegiach rektorskich, posiedzeniach Senatu 

oraz przekazywane bezpośrednio do kierowników katedr i dziekanów z poleceniem  ich 

wykorzystania w doskonaleniu programu studiów. 

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

W związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, Rektor  Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej wydał 

dwa zarządzenia. Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie kształcenia prowadzonego z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i Zarządzenie Nr 15/2020 w 

sprawie zasad dyplomowania przeprowadzonego z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W pierwszym zarządzeniu 

zostały unormowane m.in. takie zagadnienia, jak: zasady ogólne i organizacja procesu 

kształcenia na odległość, zasady przygotowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych 

studentom, weryfikacja efektów uczenia się zdobywanych w trybie uczenia się na odległość 

oraz ocena jakości zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. W ramach tego ostatniego punktu wprowadzono obowiązek bieżącego monitoringu 

jakości e-zajęć oraz materiałów dydaktycznych i sposobów ich udostępniania  studentom. 

Monitoring taki obowiązana jest prowadzić Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz 

dziekani i kierownicy katedr, którzy w razie ujawnienia zjawisk niepożądanych w procesie 

kształcenia na odległość, muszą podejmować odpowiednie działania.  Dziekani w trybie 

natychmiastowym, przekazują zalecenia nauczycielom prowadzącym e-zajęcia i dążą do 

wyeliminowania niepożądanych zjawisk.  

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia dodatkowo w ramach oceny e-zajęć zwraca 

uwagę na takie elementy jakości, jak:  

 wsparcie dla studentów i nauczycieli, poprzez które należy rozumieć wyposażenie  

w odpowiednią infrastrukturę technologiczną (platformę edukacyjną) oraz 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania tej infrastruktury; 

 jakość prowadzonych e-zajęć, w tym: przygotowanie metodyczne i dydaktyczne 

nauczycieli, wykorzystanie nowoczesnych form przekazu, formy kontaktu oraz  

aktywizację studentów, zapewniającą wymianę informacji zwrotnej między 

nauczycielem a studentem;  

 sposoby weryfikacji efektów uczenia się, w tym sprawdzenie w jaki sposób nauczyciel 

uwierzytelniania autorstwo zadań, testów i innych prac studenta.  

 

Po zakończeniu monitoringu komisja sporządza oddzielne, dla każdego kierunku, 

sprawozdanie z oceny jakości e-zajęć, które uwzględnia specyfikę kształcenia na danym 

kierunku.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e
 

Mocne strony 

 

1. Dostosowanie programu studiów do 

potrzeb społeczno-gospodarczych na 

poziomie lokalnym i regionalnym 

ukierunkowanych na wyposażenie 

studentów w umiejętności praktyczne. 

2. Istniejące w ramach kierunku 

specjalności (Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw; Finanse jednostek 

samorządu terytorialnego) dające 

możliwość zdobycia wykształcenia 

poszukiwanego na regionalnym rynku 

pracy. 

3. Utworzenie Centrum Symulacji 

Biznesowej umożliwiające studentom 

nabycie praktycznych umiejętności 

obsługi finansowej z wykorzystaniem 

popularnego na rynku oprogramowania 

komputerowego. 

4. Zatrudnienie na kierunku aktywnych 

zawodowo praktyków daje możliwość 

aktualizacji przekazywanych studentom  

treści oraz nawiązywaniu kontaktów 

zawodowych. 

5. Wprowadzenie atrakcyjnej formy 

realizacji praktyk zawodowych, tj. 

wyjazdy studyjne, warsztaty z 

praktykami i projektowanie 

przedsięwzięć. 

6. Wsparcie studentów dodatkowymi 

certyfikowanymi programami  

szkoleniowymi. 

Słabe strony 

 

1. Mała mobilność studentów w aspekcie 

podejmowania zagranicznych 

wyjazdów edukacyjnych (Erasmus+). 

2. Brak systemu komputerowego 

wspomagającego przeprowadzanie i  

opracowywanie ankiet studentów  

i absolwentów w ramach 

monitorowania poziomu ich 

zadowolenia ze studiów oraz ich  

kariery zawodowej. 

3. Brak chętnych na studia stacjonarne 

(płatne przy braku dofinansowania z 

budżetu państwa). 

4. Niskie zainteresowanie studentów 

studiów niestacjonarnych 

dodatkowymi programami 

szkoleniowymi. 
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Szanse 

 

1. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw i 

jednostek samorządu terytorialnego 

na specjalistów z zakresu 

rachunkowość i finansów z 

praktycznymi umiejętnościami. 

2. Relatywnie duża liczba biur 

rachunkowych w regionie, które 

stanowią potencjalne miejsca pracy 

absolwentów uczelni. 

3. Brak konkurencji kształcenia na 

kierunku finanse i rachunkowość 

ze strony innych uczelni w regionie 

działania Collegium Mazovia.  

4. Otwarcie Uczelni na studentów z 

zagranicy (Ukraina, Białoruś) – 4 

lata doświadczenia w 

umiędzynarodowieniu studiów; 

5. Akceptacja i pozytywna ocenę 

koncepcji kształcenia przez 

przedsiębiorców i władze 

samorządowe miasta i powiatu. 

6. Wzrost zainteresowania kandydatów 

studiami na kierunku finanse i 

rachunkowość.  

Zagrożenia 

 

1. Niż demograficzny i spadek 

zainteresowania młodzieży 

podejmowaniem studiów.  

2. Możliwy spadek kondycja 

ekonomicznej przedsiębiorstw w 

regionie działania Uczelni 

spowodowany pandemią, który  

niekorzystnie wpłynie na rynek pracy 

dla absolwentów kierunku finanse i 

rachunkowość.  

3. Wzrost kosztów prowadzenia 

działalności Uczelni, w tym kosztów 

pracy i ograniczone możliwości 

zwiększania opłat za studia związane z 

pogorszeniem sytuacji ekonomicznej 

studentów z powodu pandemii 

koronawirusa.  

4. Nierówne warunki konkurencji z 

uczelniami publicznymi w zakresie 

kształcenia studentów na studiach 

stacjonarnych, które są bezpłatne. 

 

 

  (Pieczęć uczelni) 

 

 

 

dr Tomasz Nawrocki dr Bożena Piechowicz 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

Siedlce, dnia 30 października 2020 r. 

(miejscowość) 



Załącznik 1.1 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku stan sprzed 3 lat na 30.11.2017 r., stan bieżący – 

01.10.2020 r. 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 0 0 37 47 

II 0 0 37 26 

III 0 0 43 63 

IV - - - - 

II stopnia 
I - - - - 

II - - - - 

jednolite studia 

magisterskie 

I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV - - - - 

V - - - - 

VI - - - - 

Razem: 0 0 117 136 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2017/2018 0 0 54 34 

2018/2019 0 0 45 36 

2019/2020 0 0 43 14 

II stopnia 

... -  - - - 

... - - - - 

... - - - - 

jednolite studia 

magisterskie 

... - - - - 

... - - - - 

... - - - - 

Razem: 0 0 142 84 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).1 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 

na ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/180 

Łączna liczba godzin zajęć 4660 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

67,7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
151,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 

zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w 

przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 

ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub 

nauki społeczne 

- 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana zajęciom do wyboru 75 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana praktykom 

zawodowym  
32 

Wymiar praktyk zawodowych  960 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęćokreślona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łącznaliczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnychprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łącznaliczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

0/0 

 

 

4660/0 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne2 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Praktyki zawodowe/ 

Projektowanie 

przedsięwzięć 

Warsztaty 

0/60 2 

Praktyki zawodowe/ Warsztaty 0/60 2 

                                                             

 
1 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
2Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Warsztaty z praktykami 

Praktyka zawodowe/ 

Wyjazdy studyjne 

Ćwiczenia terenowe 
0/60 2 

Praktyka zawodowa 

dyplomowa 

Praktyka w zakładzie 
0/160 4 

Praktyka zawodowa 

kierunkowa 

Praktyka w zakładzie 
0/660 22 

Ochrona  własności 

intelektualnej 

Warsztaty 
0/7 1 

Inicjatywa gospodarcza 

(OG) 

Warsztaty 
0/8 2 

Bibliologia i 

informatologia (H) 

Warsztaty 
0/14 2 

Profil osobowości w 

koncepcji LLL (S)/ 

Psychologia w 

zarządzaniu 

Warsztaty 

0/7 1 

Kreatywność i 

innowacyjność (S)/ 

Socjologia biznesu 

Warsztaty 

0/7 1 

Kompendium 

personalne (S)/ Historia 

gospodarcza 

Warsztaty 

0/7 1 

Wikinomia (S) 

Psychologia w biznesie 

Warsztaty 
0/7 1 

Sieci społeczne/ Kapitał 

społeczny (S) 

Warsztaty 
0/7 1 

Zaufanie społeczne (S) 

/ Polityka społeczna  

Warsztaty 
0/7 1 

Komunikacja z 

elementami negocjacji 

(S) / Mediacje i arbitraż 

Warsztaty 

0/8 2 

Języki obce poziom B2 Ćwiczenia audytoryjne 0/80 6 

Matematyka Ćwiczenia audytoryjne 0/24 6,4 

Statystyka  Ćwiczenia audytoryjne 0/16 5,4 

Ekonometria Ćwiczenia audytoryjne 0/16 5,4 

Mikroekonometria Ćwiczenia audytoryjne 0/21 5,4 

Makroekonometria Ćwiczenia audytoryjne 0/24 6,4 

Podstawy 

rachunkowości 

Ćwiczenia/ warsztaty/ 

ćwiczenia terenowe 
0/40 6,4 

Prawo pracy Warsztaty 0/16 2 

Finanse Ćwiczenia audytoryjne 0/14 5,4 

Matematyka finansowa Ćwiczenia audytoryjne 0/16 3,7 

Analiza finansowa Ćwiczenia audytoryjne 0/8 1,4 

Rachunkowość 

finansowa cz. 1 

Ćwiczenia audytoryjne 
0/24 7,1 

Rachunkowość 

finansowa cz. 2 

Ćwiczenia audytoryjne 
0/24 9,1 
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Finanse 

przedsiębiorstwa 

Ćwiczenia audytoryjne 
0/16 3,4 

Ubezpieczenia 

gospodarcze 

Ćwiczenia audytoryjne 
0/16 4 

Seminarium 

dyplomowe 

Seminaria  
0/32 11 

Moduł przedmiotów 

specjalnościowych  

Warsztaty  
0/136 18 

Razem: 0/1602 151,5 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych3 

 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

      

      

      

 

 

                                                             

 
3 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 


