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Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość
1. Poziom/y studiów: I stopień
2. Forma/y studiów: stacjonarna i niestacjonarna
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2
ekonomia i finanse
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny:
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.
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny wiodącej

ekonomia i finanse

liczba

%

162

90

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.
Punkty ECTS
L.p.

1

Nazwa dyscypliny
nauki o zarządzaniu i jakości

liczba

%

18

10

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

1Nazwy

dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818.
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do
których odnoszą się efekty kształcenia.
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Kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku studiów Finanse i Rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych
WSFiZ w Białymstoku
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Poziom: Studia drugiego stopnia
Profil: praktyczny

Symbol efektu
uczenia się

KFiR6S_WG1
KFiR6S_WG2

KFiR6S_WG3
KFiR6S_WG4

KFiR6S_WG5

KFiR6S_WG6
KFiR6S_WG7

KFiR6S_WG8
KFiR6S_WK1
KFiR6S_WK2
KFiR6S_WK3
KFiR6S_WK4
KFiR6S_WK5

KFiR6S_WK6

KFiR6S_WK7
KFiR6S_WK8
KFiR6S_WK9

Opis zakładanych efektów uczenia się
WIEDZA – absolwent zna i rozumie
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk o finansach jako
elemencie nauk społecznych.
Zna i rozumie podstawowe terminy w obszarze nauk społecznych, w
szczególności nauk o finansach i nauk pokrewnych oraz potrafi
wykorzystać tę wiedzę w działalności praktycznej
Zna i rozumie przedmiot nauk o finansach w skali makro i mikro
Zna podmioty finansowe i niefinansowe oraz ich funkcje a także relacje
zachodzące między nimi i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działalności
praktycznej
Zna i rozumie podstawowe metody i narzędzia w zakresie prezentacji i
analizy danych ekonomicznych, w tym finansowych w skali makro i mikro
i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działalności praktycznej
Zna i rozumie system rachunkowości podmiotów gospodarczych i jego
znaczenie w działaniu organizacji
Zna i rozumie normy i reguły (prawne, zawodowe, moralne) organizujące
podmioty finansowe i niefinansowe i potrafi wykorzystać tę wiedzę w
działalności praktycznej
Zna i rozumie proces zmian w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych,
w tym przyczyny, przebieg i konsekwencje tych zmian
Zna rodzaje relacji społecznych występujących w podmiotach
gospodarczych i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działalności praktycznej
Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie podejmującym
decyzje ekonomiczne, w tym finansowe
Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz jego
zmian z uwzględnieniem ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji
Zna i rozumie funkcjonowanie systemu bankowego
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności
przemysłowej i prawa autorskiego i potrafi wykorzystać tę wiedzę w
działalności praktycznej
Posiada pogłębioną znajomość wybranych obszarów finansów i
rachunkowości, w tym zna źródła informacji publicznej i możliwości ich
wykorzystania w finansach i rachunkowości oraz potrafi zastosować tę
wiedzę w działalności praktycznej
Zna i rozumie w podstawowym zakresie zasady funkcjonowania systemów
ekonomicznych współczesnego świata
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu europejski i ogólnoświatowy
kontekst regulacji finansowych i ich funkcjonowanie w praktyce
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe ekonomiczne,
prawne, etyczne i inne uwarunkowania o charakterze finansowym w
działalności zawodowej
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KFiR6S_WK10 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z
wpływem narzędzi informatycznych na funkcjonowanie podmiotów
finansowych i niefinansowych
KFiR6S_WK11 Zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działalności
praktycznej
KFiR6S_WK12 Zna i rozumie zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jej
finansowania i ewidencji i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działalności
praktycznej
UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi
KFiR6S_UW1 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do prawidłowego formułowania, P6S_UW
analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów z zakresu
finansów i rachunkowości z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych
podczas praktyki zawodowej poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z
nich pochodzących
KFiR6S_UW2 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu prognozowania procesów i
zjawisk ekonomicznych, w szczególności finansowych, wykorzystując
standardowe metody i narzędzia (w tym ICT)
KFiR6S_UW3 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania
problemów w zarządzaniu finansami podmiotów gospodarczych, w tym do
podejmowania decyzji inwestycyjnych i w zakresie doboru źródeł
finansowania
KFiR6S_UW4 Potrafi biegle posługiwać się narzędziami informatycznymi do zarządzania
finansami i rachunkowości oraz wykorzystywać je w działalności
praktycznej
KFiR6S_UW5 Potrafi prawidłowo analizować, interpretować przyczyny i przebieg
procesów ekonomicznych oraz społecznych dla kierunku finanse i
rachunkowość
KFiR6S_UW6 Prawidłowo wykorzystuje systemy normatywne w celu rozwiązania
konkretnego zadania z zakresu szeroko rozumianych finansów
KFiR6S_UW7 Potrafi określić wpływ czynników makro- i mikroekonomicznych na
zarządzanie finansami podmiotu gospodarczego
KFiR6S_UW8 Posiada umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych, potrafi także
wykorzystywać uproszczone formy ewidencji księgowej
KFiR6S_UW9 Posiada umiejętność przeprowadzania analizy sytuacji majątkowej i
finansowej oraz analizy wyników finansowych podmiotów gospodarczych,
a także analizy projektów inwestycyjnych
KFiR6S_UW10 Potrafi dobrać odpowiednie instrumenty finansowe wykorzystywane w
zarządzaniu oraz ocenić ich wpływ na działanie organizacji
KFiR6S_UK1
Potrafi porozumiewać się z otoczeniem, a w szczególności w środowisku
P6S_UK
zawodowym, wykorzystując specjalistyczną terminologię i narzędzia
właściwe dla finansów
KFiR6S_UK2
Potrafi formułować poglądy dotyczące aktualnych problemów z zakresu
finansów oraz nauk pokrewnych
KFiR6S_UK3
Potrafi sporządzać sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych
oraz ocenić i zaprezentować wynikające z nich wnioski
KFiR6S_UK4
Potrafi przygotować wystąpienia ustne w zakresie finansów oraz nauk
pokrewnych z wykorzystaniem różnych metod oraz źródeł
KFiR6S_UK5
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, w tym nauk o
finansach, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KFiR6S_UK6
Potrafi posługiwać się językiem obcym z wykorzystaniem słownictwa
specjalistycznego z zakresu finansów
KFiR6S_UO1
Potrafi planować i organizować proces przygotowania prac pisemnych
P6S_UO
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KFiR6S_UO2

KFiR6S_UO3
KFiR6S_UO4

KFiR6S_UO5

KFiR6S_UU1

KFiR6S_UU2

KFiR6S_KK1

KFiR6S_KK2

KFiR6S_KO1

KFiR6S_KO2
KFiR6S_KO3

KFiR6S_KO4
KFiR6S_KO5
KFiR6S_KR1

KFiR6S_KR2

dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem różnych metod
oraz źródeł
Potrafi planować i organizować pracę własną oraz zespołu, określając
priorytety służące realizacji zadań oraz krytycznie ocenić stopień
zaawansowania prac
Potrafi prawidłowo dobrać i wykorzystać źródła (teoretyczne i inne) do
przygotowania pracy pisemnej i ustnego wystąpienia
Posiada umiejętność analizy proponowanych rozwiązań konkretnych
problemów w zakresie finansów, rachunkowości oraz nauk pokrewnych i
dokonywania wyboru, jak również wdrażania w działalności praktycznej
Potrafi współdziałać w ramach prac zespołowych, w tym
interdyscyplinarnych, w szczególności powiązanych z kierunkiem finanse i
rachunkowość
Potrafi samodzielnie planować i realizować powierzone mu zadania w tym
w ramach praktyki zawodowej i jest świadomy znaczenia tej umiejętności
w przyszłej pracy zawodowej
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie, będąc świadomym dynamicznego rozwoju dyscypliny ekonomia i
finanse oraz nauk pokrewnych i dezaktualizowania się nabytej wiedzy i
posiadanych umiejętności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz
podjęcia działań w kierunku dalszego dokształcania się i jest świadomy
konieczności uczenia się przez całe życie
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
dotyczących opracowywania, wdrażania, analizy i oceny rozwiązań
związanych z dyscypliną ekonomia i finanse oraz do zasięgania w tym
zakresie opinii ekspertów, w tym interesariuszy zewnętrznych w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, formułowania i
przekazywania otoczeniu opinii dotyczących osiągnięć w obszarze
finansów oraz nauk pokrewnych
Jest gotów pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym
wspólnie realizując projekty na rzecz środowiska społecznego
Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, będąc
świadomym znaczenia współczesnych metod i technik, szczególnie
związanych z finansami
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, cechuje się
samodzielnością w podejmowaniu decyzji
Potrafi ocenić własne predyspozycje do wykonywania określonych zadań
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych przestrzegając
zasad etyki zawodowej i wymagając tego od innych, dbając o dorobek i
tradycje zawodu, w tym przez współudział w rozwoju organizacji i
stowarzyszeń branżowych
Jest gotów do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia innym
osobom zarówno w miejscu pracy i poza nim
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny
Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Anna Iwacewicz-Orłowska

dr/adiunkt/Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Elżbieta OrechwaMaliszewska

dr/adiunkt/pracownik Katedry Ekonomii i Finansów

Ewa Siemion

mgr/Główny Specjalista ds. kadr i płac

Joanna Boboryko-Hocazade

mgr/Główny Specjalista w Dziale Dydaktyki, Nauki i
Współpracy z zagranicą

Barbara Kowalczuk

mgr/ Kierownik Biblioteki WSFiZ

Halina Gilewicz

mgr/Dyrektor Zakładu Gospodarczego

Alicja Sadowska

mgr/Kierownik Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z
zagranicą

Joanna Stankiewicz

mgr/ Specjalista w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z
zagranicą

Agnieszka Murawska

mgr/Sekretarz/Referent w Dziekanacie Wydziału Nauk
Ekonomicznych

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

6

Spis treści
Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów ___________ 2
Prezentacja uczelni _______________________________________________________________ 8
Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej
na kierunku studiów o profilu praktycznym __________________________________________ 9
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się ____ 9
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 ____________________________________________________ 13
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie ___________________________ 24
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie
oraz rozwój i doskonalenie kadry __________________________________________________ 34
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie ___________________________________________________________ 45
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku ______________________ 49
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na
kierunku ______________________________________________________________________ 52
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia _______________________ 63
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach _________________________________________________________ 71
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów __________________________________________________ 74
Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów _____________________________________ 79
Część III. Załączniki _____________________________________________________________ 81
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów ______________________ 81
Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających ____________________________________ 87

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

7

Prezentacja uczelni
Należy krótko przedstawić aktualne, istotne informacje charakteryzujące uczelnię
w powiązaniu z prowadzeniem ocenianego kierunku studiów (rekomendowane co najwyżej
1800 znaków).

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku to najstarsza niepubliczna uczelnia
w województwie podlaskim. Została założona 17 sierpnia 1993 roku przez
Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki w Białymstoku i prowadzi działalność
od 1 października 1993 roku. Ideą powołania jej do życia było stworzenie nowoczesnej
Uczelni, która daje możliwość kształcenia oraz szansę na zawodową aktywność niezamożnej
młodzieży i dorosłym z Białegostoku oraz położonych w regionie miejscowości.
Aktualnie w WSFiZ w Białymstoku funkcjonuje jeden wydział – Wydział Nauk
Ekonomicznych. W ramach WNE kształcenie odbywa się na trzech kierunkach studiów,
którymi są:
- administracja (studia I stopnia)
- finanse i rachunkowość (studia I stopnia),
- zarządzanie (studia I i II stopnia).
Poza siedzibą WSFiZ w Białymstoku Uczelnia posiada także filię w Ełku z Wydziałem
Zarządzania i kierunkiem studiów zarządzanie (I st.).
Dwadzieścia siedem lat funkcjonowania Uczelni potwierdziło, że spełnia ona oczekiwania
mieszkańców regionu oraz wywiera istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynku
pracy. Zdecydowana większość absolwentów i studentów Uczelni, to osoby pochodzące bądź
związane z regionem. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku finanse
i rachunkowość w zdecydowanej większości kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia
na kierunku zarządzanie. Z myślą o nich została wprowadzona w planie studiów grupa
przedmiotów do wyboru: Zarządzanie finansami i rachunkowość, obejmująca przedmioty
typowo finansowe. Absolwenci studiów drugiego stopnia, w porównaniu do absolwentów
innych białostockich uczelni wyższych, stosunkowo szybko podejmują zatrudnienie na
korzystnych warunkach (według danych Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych).
Obecnie Uczelnia zatrudnia ponad 130 pracowników, w tym 45 nauczycieli akademickich.
Stała współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz administracji
rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozwoliła na zatrudnienie w ramach
umów cywilnoprawnych ok. 50 osób (praktyków), które aktywnie włączają się nie tylko
proces dydaktyczny ale także doskonalenie programów 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
Kierunek finanse i rachunkowość (studia I stopnia) na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku wpisuje się w obszar kształcenia w
zakresie nauk społecznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta
kierunku finanse i rachunkowość odpowiadają wymogom określonym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz spełniają wymagania odnoszące się do ogólnych
i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w odniesieniu do nauk społecznych.
Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym zostały
ulokowane w trzech powiązanych ze sobą obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
Efekty uczenia się na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonego na Wydziale Nauk
Ekonomicznych w Białystoku zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji zostały przyjęte przez
Senat WSFiZ w Białymstoku Uchwałą Senatu Nr 5 z dnia 30.06.2020. Efekty uczenia się
obejmują: 20 efektów w zakresie wiedzy (K6S_W), w tym 8 efektów w zakresie „Zakres
i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności (K6S_WG) i 12 efektów
z zakresie „Kontekst – uwarunkowania, skutki” (K6S_WK); 23 efekty w zakresie
umiejętności (P6S_U), w tym: 10 efektów w zakresie „Wykorzystanie wiedzy –
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania” (K6S_UW), 6 efektów w zakresie
„Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy
w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym” (K6S_UK); 5 efektów w
zakresie „Organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa” (K6S_UK); 2 efekty w zakresie
„Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób” (K6S_UU) oraz
9 efektów w zakresie kompetencji społecznych (K6S_K), w tym: 2 efekty w zakresie Oceny krytyczne podejście (K6S_KK); 5 efektów w zakresie „Odpowiedzialność - wypełnianie
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego” (K6S_KO); 2 efekty
w zakresie „Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu” (K6S_KR).
Kluczowe efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia i dyscypliną, do której
przyporządkowany jest kierunek studiów. Na treść efektów wpływa również poziom studiów
i profil praktyczny, co powoduje, że uwzględniają one zarówno podstawy, jak i rozszerzoną
wiedzę, umiejętności i stosowne kompetencje społeczne. Osiągnięcie efektów uczenia się
przewidzianych dla kierunku prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego — licencjat. Studia
nie prowadzą do uzyskania kompetencji inżynierskich lub uprawniających do wykonywania
zawodu nauczyciela.
Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość nawiązuje także do misji
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Misja ta została sformułowana
w Strategii rozwoju Uczelni. Misja Uczelni to: Być Uczelnią nowoczesną, osadzoną
w regionie, silną kompetencjami swoich pracowników, studentów i absolwentów.
Wiodące wartości zapisane w Strategii rozwoju WSFiZ w Białymstoku to:
1) praktyczność i innowacyjność;
2) współpraca z gospodarką regionu;
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3) umiędzynarodowienie i kształtowanie wartości europejskich;
4) atmosfera i wartości etyczne – poszanowanie tradycji akademickich;
5) podmiotowość studenta i pracownika.
Ponadto podkreślono w niej zadania budowania społeczeństwa opartego na wiedzy,
kształcenia i doskonalenia kadr dla gospodarki oraz wprowadzanie innowacji do procesów
kształcenia.
Ogólne cele kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość są związane z obszarami
działalności właściwymi dla kierunku. Są to:
• przekazanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem
ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych;
• zdobycie kwalifikacji i umiejętności pozwalających na diagnozowanie problemów
funkcjonowania organizacji na różnych szczeblach zarządzania.
Kierunek finanse i rachunkowość kształci kadrę dla gospodarki z uwzględnieniem
praktyczności i innowacyjności w procesie kształcenia. Zgodnie z opisem sylwetki
absolwenta zamieszczonym na stronie Uczelni absolwenci uzyskują solidne podstawy
teoretyczne dotyczące finansów i rachunkowości oraz praktyczną wiedzę możliwą
do bezpośredniego wykorzystania w działalności gospodarczej. Nabierają umiejętności
samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w firmach
produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach sfery okołobiznesowej.
Studia kształtują postawy nakierowane na przejawianie przedsiębiorczości, dalszego
samokształcenia przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej. Kształcenie
studentów prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które
sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak:
• pozyskiwanie i analizowanie informacji,
• rozwiązywanie problemów,
• indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji,
• kierowanie zespołem,
• planowanie,
• organizowanie,
• kontrolowanie działań,
• prowadzenie negocjacji,
• komunikowanie się.
Ukończenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość umożliwia uzyskanie obszernej
wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, pozwala na zrozumienie mechanizmów
ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi
ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania
problemów decyzyjnych. Ponadto studia kształtują w absolwentach odpowiednie postawy
i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie czynnej roli w życiu gospodarczym.
Zawarte w programie studiów przedmioty i grupy przedmiotów do wyboru dają szansę na
zdobycie praktycznych umiejętności a szczególnie wiele praktycznych efektów uczenia się
zostanie osiągniętych w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych oraz
przez udział w wykładach z praktykami gospodarczymi.
Koncepcja kształcenia jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego
oraz rynku pracy. W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli
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interesariusze wewnętrzni (pracownicy naukowi i studenci) oraz interesariusze zewnętrzni
(przedstawiciele firm funkcjonujących w województwie podlaskim oraz przedstawiciele
ekonomicznych uczelni zagranicznych). Ponadto dyskusje na temat programu studiów miały
miejsce w gronie pracowników prowadzących zajęcia na kierunku oraz podczas zebrań w
katedrach. W pracach mających na celu opracowania efektów uczenia się uczestniczyli
pracownicy naukowi uczelni, przedstawiciele studentów oraz osoby reprezentujące firmy
działające w województwie podlaskim.
Prace nad opisem efektów uczenia się odbywały się przy udziale praktyków życia
gospodarczego, program studiów był formułowany z uwzględnieniem aktualnych potrzeb
rynku pracy. Efekty uczenia się opracowane dla kierunku finanse i rachunkowość WNE
WSFiZ w Białymstoku były także konsultowane z osobami reprezentującymi zagraniczne
uczelnie ekonomiczne. W szczególności Prorektor dr Elżbieta Ambrożej oraz Dziekan dr
Anna Iwacewicz-Orłowska konsultowały program studiów w ramach wizyty w dniach 14-20
listopad 2018 w Kazachskim Innowacyjnym Uniwersytecie Prawa i Nauk
Humanistycznych (Kazakh Humanitarian-Law Innovation University) w Semey
(Kazachstan). Jeden z celów wizyty to uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Szkolnictwo wyższe: tradycje i innowacje”, która stanowiła doskonałą okazję do
wymiany doświadczeń dotyczących procesu kształcenia oraz badań naukowych.
Ponadto Dziekan dr Anna Iwacewicz-Orłowska konsultowała program studiów
na następujących Uczelniach zagranicznych Uniwersytet w Cordobie (Hiszpania) w kwietniu
2018 roku oraz w Universidad Pontificia de Salamanca (Hiszpania) w kwietniu 2017 roku.
Program studiów, w tym efekty uczenia się były konsultowane z przedstawicielami
ekonomicznych Uczelni zagranicznych wizytujących WSFiZ w Białymstoku. Przykładowe
konsultacje to:
- konsultacje ws. programu studiów władz uczelni z przedstawicielami Suchumskiego
Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi (Gruzja) spotkanie władz uczelni z Prof. Zurab
Khonelidze, Rektorem Uczelni i Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Prezydenta
Gruzińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych oraz Prof. Indirą Dzagania, dyrektorem
Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Międzykulturowych Suchumskiego
Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi,
- spotkanie władz uczelni w grudniu 2018 roku z prof. Vesselin Blagoev Prorektorem
ds. Jakości, Standardów i Dyrektorem ds. Struktur Lokalnych, Varna University
of Management, Sofia.
Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się odnoszą się do profilu kierunku studiów, jakim
jest profil praktyczny. Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość ma więc wymiar
praktyczny. Praktyczne kształcenie i realizację kluczowych kierunkowych efektów uczenia
się wzmacniają m.in. zajęcia realizowane przez praktyków życia gospodarczego.
Harmonogram studiów obejmuje przedmiot Funkcjonowanie i rozwój organizacji, który
realizowany jest w formie regularnych spotkań z przedstawicielami firm, organizacji nonprofit, instytucji administracji publicznej, instytucji finansowych i innych instytucji
zewnętrznych. Uczestniczą w nim studenci pięciu semestrów studiów I stopnia.
W ramach programu studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w
wybranym zakładzie pracy. Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom
zdobycia umiejętności i kwalifikacji pozwalających na diagnozowanie problemów
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funkcjonowania organizacji oraz ułatwienie studentom nawiązania kontaktów
z przedsiębiorstwami oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi. Praktyka ma za zadanie
gromadzenie materiałów, wiedzy i doświadczenia niezbędnego przy pisaniu pracy
dyplomowej. Zakłada się, iż studenci podczas praktyki powinni mieć możliwość poznania
i uczestniczenia w bieżącej działalności organizacji w odniesieniu do takich zagadnień, np.
jak:
- podstawowe formy prawne i organizacyjne podmiotów gospodarczych,
- główne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw i innych instytucji,
- rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw i innych instytucji,
- organizacja pionu finansowego (w tym dla przykładu zarządzanie środkami pieniężnymi,
podatkami, zapasami, wierzytelnościami),
- organizacja pionu księgowego (w tym dla przykładu sprawozdawczość finansowa, metody
kalkulacji i zasady ewidencji kosztów);
- metody i formy współpracy z bankami i instytucjami finansowymi.
Studenci powinni we własnym zakresie poszukiwać instytucji, w której odbędą praktykę;
samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji
jednego z podstawowych celów praktyki – rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.
Przy wyborze miejsca odbywania praktyki student może wziąć pod uwagę instytucje,
z którymi Uczelnia zawarła umowy o współpracy. Pomocą w doborze miejsc praktyki służy
funkcjonujące na Uczelni Biuro Karier. Wydział Nauk Ekonomicznych ma podpisane umowy
z przedsiębiorstwami na terenie miasta Białystok oraz województwa podlaskiego, które
przyjmują na praktyki zawodowe studentów kierunku finanse i rachunkowość. W razie
wątpliwości student może skonsultować m.in. program, zakres czy też wybór potencjalnego
miejsca realizacji praktyki zawodowej z Wydziałowym Opiekunem Praktyk. Student może
realizować praktykę zawodową w dogodnym dla siebie terminie w trakcie semestrów 3, 4 i 5.
Praktyka obejmuje 720 godzin dydaktycznych i 24 pkt. ECTS.
Zasady realizacji praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie nr RK.021.58.2020 Rektora
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Finansów i
Zarządzania w Białymstoku, którego załącznik stanowi Regulamin praktyk zawodowych w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku określający całokształt zagadnień
związanych z organizacją i zasadami zaliczania studenckich praktyk zawodowych.
Realizacji funkcji praktycznego kształcenia sprzyja również kadra kierunku finanse
i rachunkowość, która posiada bogate doświadczenie praktyczne, gdyż większość
wykładowców oprócz pracy na uczelni pracuje w przedsiębiorstwach, prowadzi działalność
gospodarczą.
Jednym z projektów UE realizowanym we współpracy z WSFiZ w Białymstoku był
projekt „Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki
i przedsiębiorstw w województwie podlaskim”. W ramach projektu 23 pracowników WSFiZ
odbyło staże w innowacyjnych firmach województwa podlaskiego. Celem projektu było
zwiększenie transferu specjalistycznej wiedzy pomiędzy białostockimi uczelniami,
a przedsiębiorstwami z terenu województwa podlaskiego. Staże te mają pozytywny wpływ na
pogłębienie wiedzy praktycznej zatrudnionych na Uczelni wykładowców. Wiedza
i umiejętności nabyte podczas staży audytywnych są wykorzystywane w pracy ze studentami
WNE WSFiZ w Białymstoku.
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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
Kierunek finanse i rachunkowość – I stopień – studia trwają 6 semestrów
Łączna liczba punktów ECTS – 180 ECTS
Profil kształcenia: praktyczny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2465 na studiach stacjonarnych i 1664 na
studiach niestacjonarnych.
Harmonogramy studiów zawierają informację o realizacji programu kształcenia w toku
studiów, w tym w szczególności o zajęciach w poszczególnych semestrach, formach w jakich
są prowadzone, ich wymiarze godzinowym oraz przydzielonych punktach ECTS.
Plan studiów podzielono na 4 grupy zajęć: grupa zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub
społecznych oraz języka obcego; grupa zajęć podstawowych, grupa zajęć kierunkowych,
grupa zajęć do wyboru oraz praktyka zawodowa.
W ramach poszczególnych grup zajęć wyróżniono następujące przedmioty wraz z
przypisanymi punktami ECTS i formą zaliczenia:
I. Grupa zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego:
• Język obcy
8 ECTS (egzamin)
• Język obcy specjalistyczny
2 ECTS (zaliczenie)
• Practical English Course lub Prakticheskij Kurs Russkogo Jazyka
2 ECTS (zaliczenie)
• Etyka biznesu
2 ECTS (zaliczenie)
• Psychologia społeczna
3 ECTS (zaliczenie)
II. Grupa zajęć podstawowych
• Mikroekonomia
5 ECTS (egzamin)
• Makroekonomia
5 ECTS (egzamin)
• Ochrona własności intelektualnej
2 ECTS (zaliczenie)
• Technologia informacyjna
4 ECTS (egzamin)
• Statystyka i elementy prognozowania
3 ECTS (egzamin)
• Marketing
3 ECTS (egzamin)
• Prawo
4 ECTS (egzamin)
• Finanse
4 ECTS (egzamin)
• Rachunkowość
6 ECTS (egzamin)
• Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
3 ECTS (egzamin)
• Podstawy zarządzania
3 ECTS (egzamin)
• Planowanie kariery
2 ECTS (zaliczenie)
• Wychowanie fizyczne
0 ECTS (zaliczenie) – przedmiot jest realizowany tylko
na studiach stacjonarnych
III. Grupa zajęć kierunkowych
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•
•
•
•
•
•
•
•

Finanse przedsiębiorstwa
Analiza finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
Rynki finansowe
Bankowość
Rachunkowość finansowa
Finanse publiczne
Ubezpieczenia

6 ECTS (egzamin)
6 ECTS (egzamin)
5 ECTS (egzamin)
4 ECTS (egzamin)
5 ECTS (egzamin)
6 ECTS (egzamin)
4 ECTS (egzamin)
3 ECTS (zaliczenie)

IV. Grupa zajęć do wyboru
• Funkcjonowanie i rozwój organizacji lub Akademia kompetencji przyszłości (wykłady
prowadzone przez praktyków)
10 ECTS (zaliczenie)
• Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku lub Komunikacja interpersonalna
4 ECTS (zaliczenie)
• Seminarium dyplomowe
10 ECTS (zaliczenie)
Grupa zajęć do wyboru na studiach I stopnia obejmuje 2 grupy do wyboru. Student wybiera
jedną. W ramach każdej grupy realizowanych jest 8 przedmiotów. Są to:
A. Grupa zajęć "Rachunkowość i system podatkowy"
1A Ordynacja podatkowa
2A Komputerowe techniki w rachunkowości
3A. Obciążenia podatkowe w przedsiębiorstwie cz. I
4A. Uproszczone formy ewidencji księgowej
5A. Rachunkowość podatkowa
6A. Systemy kadrowo-płacowe
7A Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw cz. II
8A Technologia informacyjna w finansach

4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)
4 ECTS (zaliczenie)

B. Grupa zajęć "Bankowość i ubezpieczenia"
1B. Ubezpieczenia społeczne
4 ECTS (zaliczenie)
2B. Usługi i produkty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i korporacyjnej
4 ECTS (zaliczenie)
3B. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
4 ECTS (zaliczenie)
4B. Ubezpieczenia kredytów
4 ECTS (zaliczenie)
5B. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym (bankowym)
4 ECTS (zaliczenie)
6B. Pracownicze plany kapitałowe
4 ECTS (zaliczenie)
7B. Rynek bankowo-ubezpieczniowy
4 ECTS (zaliczenie)
8B. Excel dla zaawansowanych (e-learning)
4 ECTS (zaliczenie)
V. Praktyka zawodowa
• Praktyki zawodowe
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• BHPiPP
• Przygotowanie biblioteczne

0 ECTS (zaliczenie)
0 ECTS (zaliczenie)

Razem ECTS: 180
Treści programowe, bilans nakładu pracy studenta (w tym w zajęciach o charakterze
praktycznym), wskaźniki ilościowe określające nakład pracy studenta oraz warunki zaliczenia
poszczególnych przedmiotów zostały omówione w sylabusach przedmiotowych.
Zgodnie z harmonogramem realizacja programu studiów I stopnia uwzględnia:
- zajęcia lub grupy zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i
innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów
studia stacjonarne – 90,2 ECTS (50,11%)
studia niestacjonarne – 61,36 ECTS (34,08%)
- zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
studia stacjonarne – 117,5 ECTS (65,3%)
studia niestacjonarne – 117,5 ECTS (65,3%)
- zajęcia lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka
obcego
studia stacjonarne – 12 ECTS (6,67%)
studia niestacjonarne -12 ECTS (6,67%)
- zajęcia lub grupy zajęć do wyboru,
studia stacjonarne – 56 ECTS (31,11%)
studia niestacjonarne - 56 ECTS (31,11%)
Zgodnie z harmonogramem realizacja programu studiów I stopnia uwzględnia
odpowiedni dobór form zajęć oraz proporcję liczby godzin przypisanych poszczególnym
formom.
Tabela 1.
Liczba godzin przypisanych poszczególnym formom
w harmonogramie studiów od roku 2020/21 – kierunek finanse i rachunkowość I stopień
Forma zajęć wykłady ćwiczenia konwersatoria laboratoria/ praktyka seminarium razem
projekty
liczba godzin
Studia
555
615
395
90
720
90
2465
stacjonarne
Studia
292
348
246
16
720
42
1664
niestacjonarne
Liczebność grup studenckich jest następująca:
- grupy ćwiczeniowe na studiach niestacjonarnych – ok. 30 studentów
- grupy ćwiczeniowe na studiach stacjonarnych – ok. 25 studentów
- lektoraty – ok. 15-20 studentów
- laboratoria – ok. 20-24 studentów
- seminaria – ok. 5-10 studentów
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Organizacja procesu kształcenia jest następująca:
W przypadku kierunku finanse i rachunkowość studia I stopnia:
• I i II semestr studiów to:
- zajęcia z grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego
i grupy zajęć podstawowych
- dwa przedmioty w ramach grupy przedmiotów do wyboru:
- Funkcjonowanie i rozwój organizacji lub Akademia kompetencji przyszłości
- Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku lub Komunikacja interpersonalna
- po I semestrze studenci deklarują wybór grupy przedmiotów do wyboru z dwóch grup (A i
B), w ramach semestru II realizują 1 przedmiot z grupy przedmiotów do wyboru
• III i IV semester studiów to:
- kontynuacja lektoratów językowych
- realizacja ostatnich trzech przedmiotów w ramach grupy zajęć podstawowych
- przedmioty z grupy zajęć kierunkowych (3 przedmioty)
- przedmioty z grupy zajęć do wyboru (3 przedmioty)
- od III semestru student realizuje praktyki zawodowe
- po III semestrze student wybiera promotora pracy dyplomowej. Od IV semestru student
uczestniczy w seminariach dyplomowych.
• V I VI semestr studiów to:
- dalszy proces kształcenia w ramach języka obcego – semestr V – język obcy
specjalistyczny, semestr VI - Practical English Course lub Prakticheskij Kurs Russkogo
Jazyka
- przedmioty z grupy zajęć kierunkowych (3 przedmioty)
- przedmioty z grupy zajęć do wyboru (6 przedmiotów)
- w V semestrze student kończy realizację praktyk zawodowych
- w VI semestrze student kończy pisać pracę dyplomową.
Należy podkreślić, że program studiów został skonstruowany w ten sposób, że student
wybiera kolejno:
- grupę przedmiotów do wyboru (wybór po I semestrze)
- miejsce odbywania praktyk zawodowych (wybór po II semestrze)
- promotora pracy dyplomowej (wybór po III semestrze)
Aktualnie proces kształcenia jest realizowany w oparciu o programy studiów zatwierdzone
dla lat 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.
Realizowany program umożliwia w pełni osiągnięcie zamierzonych kierunkowych efektów
uczenia się. Przede wszystkim Wydział dba o realizację praktycznego profilu kształcenia
zapisanego w programie studiów. W związku z praktycznym profilem kształcenia ważną
częścią planu studiów są praktyki zawodowe. Do odbycia praktyki w toku studiów
zobowiązani są wszyscy studenci. W ramach programu studiów I stopnia student
zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy. Praktyka
obejmuje 720 godzin. Student ma prawo do samodzielnego wyboru instytucji, w której będzie
odbywał praktykę. Przed podjęciem praktyki studenci są poinformowani o kwestiach
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formalnych związanych z zaliczeniem praktyk, jak również o korzyściach wynikających
z wykorzystania wiedzy w praktyce. Uwaga zwrócona jest również na konieczność poznania
przez studentów konkretnych problemów przedsiębiorstw związanych w szczególności
z aspektem finansowym. Zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku (załącznik do Zarządzenia nr RK.021.58.2020
Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 października 2020
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Finansów
i Zarządzania w Białymstoku) student otrzymuje druki umów o realizację praktyk, dziennik
praktyk oraz ramowy program praktyk.
Instytucje, z którymi uczelnia ma podpisane umowy zapewniają całkowicie
zapotrzebowanie studentów na miejsca odbywania praktyk na kierunku finanse
i rachunkowość. Aktualna liczba miejsc praktyk to 214, jednakże należy podkreślić, że stale
podpisywane są umowy o współpracy z kolejnymi instytucjami.
Kluczowym miejscem odbywania praktyk dla studentów kierunku finanse i rachunkowość
jest Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Oferuje ona łącznie 120 miejsc praktyk,
więc praktycznie każdy zainteresowany student ma zapewnione miejsce praktyki.
Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że studenci mogą odbywać praktyki zawodowe
w lokalnych oddziałach Urzędów Skarbowych, nie tylko w Białymstoku. Jest to duże
udogodnienie dla studentów, którzy pochodzą z różnych miejscowości położonych na terenie
województwa podlaskiego. Ponadto studenci mogą zrealizować cały cykl praktyki w jednym
miejscu (6 miesięcy). Po odbyciu praktyki mogą otrzymać zatrudnienie w wybranym
Urzędzie Skarbowym na terenie województwa podlaskiego.
Inne miejsca odbywania praktyk dla studentów kierunku FiR to przykładowo: PKO B.P.,
Przedsiębiorstwo SaMasz sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Przedsiębiorstwo
Benmar Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Danwood S.A..
Po zakończeniu praktyki wypełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty związane
z przebiegiem praktyki (wraz z oceną zakładowego opiekuna praktyki) zostają przedstawione
wydziałowemu opiekunowi praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki jest prawidłowo
wypełniony i potwierdzony podpisem studenta oraz osoby odpowiedzialnej za realizację
praktyki ze strony zakładu pracy dziennik praktyk. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej
odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami
społecznymi, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią
programu studiów przypisuje się określoną w tym programie liczbę punktów ECTS.
Niezaliczenie praktyki traktowane jest jako brak zaliczenia na równi z innymi przedmiotami
znajdującymi się w harmonogramie studiów.
Praktyka zawodowa umożliwia realizację przez studenta zaplanowanych efektów uczenia
się takich jak m.in.:
• zna podmioty finansowe i niefinansowe oraz ich funkcje a także relacje zachodzące
między nimi i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działalności praktycznej organizacji,
w której odbywał praktykę zawodową;
• zna i rozumie proces zmian w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, w tym
przyczyny, przebieg i konsekwencje tych zmian w odniesieniu do organizacji,
w której odbywał praktykę zawodową;
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• potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do prawidłowego formułowania, analizowania,
interpretowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów i rachunkowości w
organizacji, w której odbywał praktykę zawodową;
• potrafi porozumiewać się w organizacji, w której odbywał praktykę zawodową,
wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzie i używając właściwej terminologii
właściwej dla finansów;
• potrafi racjonalnie organizować i planować pracę w organizacji, w której odbywał
praktykę zawodową;
• potrafi współdziałać w ramach prac zespołowych (w tym interdyscyplinarnych),
komunikować się z innymi osobami, oceniać predyspozycje własne i pozostałych
członków zespołu do wykonywania poszczególnych prac, przyjmować różne role
i zadania w organizacji, w której odbywał praktykę zawodową;
• potrafi samodzielnie planować i realizować powierzone mi zadania w trakcie praktyki
zawodowej i jest świadomy znaczenia tej umiejętności w przyszłej pracy zawodowej
na wybranym stanowisku;
• potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, będąc
świadomym dynamicznego rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse;
• jest gotów pracować w grupie w tym wspólnie realizując projekty na rzecz otoczenia;
• jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego szczególnie
w odniesieniu do finansów;
• potrafi ocenić własne predyspozycje do wykonywania określonych zadań.
Kolejny przedmiot umożliwiający realizację praktycznego profilu kształcenia na kierunku
finanse i rachunkowość to Funkcjonowanie i rozwój organizacji. Wykłady te są prowadzone
przez osoby reprezentujące praktykę gospodarczą. Mają one na celu umożliwienie studentom
zapoznania z biznesowym i praktycznym spojrzeniem na zagadnienia, teorie, procesy,
z którymi zapoznają się na zajęciach.
Realizowany program studiów umożliwia także osiągnięcie założonych efektów
uczenia się w zakresie znajomości języków obcych. Student studiując na studiach
I stopnia na każdym semestrze ma przedmioty związane z kształceniem z języka obcego.
Są to:
• język obcy w wymiarze - 4 semestry x 30 godz. studia stacjonarne i 4 semestry x 21
godz. studia niestacjonarne
• język obcy specjalistyczny - 30 godz. studia stacjonarne i 16 godz. studia
niestacjonarne
• Practical English Course lub Prakticheskij Kurs Russkogo Jazyka – 30 godz. studia
stacjonarne i 16 godz. studia niestacjonarne
Realizowany program studiów umożliwia osiągnięcie przez studenta zaplanowanych
efektów uczenia się związanych ze znajomością języka obcego. Są to dla studiów I stopnia
m.in. następujące efekty:
KFiR6S_WG2, KFiR6S_UK4 - Potrafi komunikować się w języku angielskim w środowisku
zawodowym oraz innych środowiskach przygotowując opracowanie określonego zagadnienia
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z zakresu finansów i rachunkowości oraz nauk z nim powiązanych, odnosząc się
do istniejących opinii i stanowisk, zaprezentować je oraz wziąć udział w dyskusji jego
dotyczącej;
KFiR6S_UK5 - Potrafi posługiwać się językiem angielskim tworząc spójne wypowiedzi ustne
i pisemne, używając specjalistycznego języka, a w debacie publicznej przedstawiać, oceniać
różne stanowiska i dyskutować o nich;
KFiR6S_UK6 - Potrafi posługiwać się językiem angielskim z wykorzystaniem słownictwa
specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości;
KFiR6S_KO2 - Jest gotów pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym wspólnie
realizując projekty społeczne uwzględniając nie tylko polskie, ale także zagraniczne aspekty
gospodarcze i prawne.
Warto dodać, że zajęcia z języka obcego specjalistycznego oraz grupy najbardziej
zaawansowane językowo prowadzi osoba – native speaker, co cieszy się dużym uznaniem
wśród studentów.
Ponadto zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku
angielskim dla studentów programu Erasmus+. Uczestnictwo w zajęciach w języku
angielskim w grupie międzynarodowej ma bardzo korzystny wpływ na umiejętności
językowe studentów. Zazwyczaj jest to doskonałe przygotowanie do wyjazdu na semestr
studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej bądź na praktykę w ramach programu Erasmus+,
z czego studenci studiów stacjonarnych dość chętnie korzystają.
Analizując program kształcenia przykłada się szczególną wagę do odpowiedniego doboru
metod kształcenia wykorzystywanych w trakcie realizowanych przedmiotów. Metody
kształcenia planuje osoba realizująca dany przedmiot. Następnie zapisuje je w sylabusie
przedmiotowym. W trakcie zebrań z pracownikami zaleca się jak najczęstsze
wykorzystywanie metod aktywizujących studentów co zwiększa efektywność procesu
kształcenia. Szczegółowego przeglądu metod kształcenia dokonuje Wydziałowa Komisja ds.
Jakości Kształcenia analizując sylabusy przedmiotowe. Stąd w planach studiów
realizowanych od roku 2019/2020 wprowadzona została forma organizacji zajęć jaką jest
konwersatorium. Zajęcia te oparte są na dyskusji pomiędzy studentami a wykładowcami na
tematy związane z określonym przedmiotem. Forma ta sprzyja również upraktycznieniu
zajęć. Przykładowe efekty uczenia sią, które są sprawnie realizowane w ramach przedmiotów
konwersatoryjnych to:
KFiR6S_UO2 - Potrafi planować i organizować pracę własną oraz zespołu, określając
priorytety służące realizacji zadań oraz krytycznie ocenić stopień zaawansowania prac
(Planowanie kariery);
KFiR6S_KO4 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, cechuje się
samodzielnością w podejmowaniu decyzji (Etyka biznesu)
W ramach realizacji programu studiów zaplanowano także wykorzystanie odpowiednich
metod i technik kształcenia na odległość.
W harmonogramie studiów dla studiów niestacjonarnych następujące przedmioty
są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Psychologia
społeczna, Ochrona własności intelektualnej, Technologia informacyjna, Technologia
informacyjna w finansach, Excel dla zaawansowanych (łącznie 5 przedmiotów).
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Osoby prowadzące zajęcia wykorzystują przede wszystkim dwa podstawowe narzędzia
kształcenia na odległość:
- zamieszczania materiałów dla studentów na platformie edukacyjnej e-studia WSFiZ
https://estudia.wsfiz.edu.pl/ - zaletą platformy jest to, że student może skorzystać
z zamieszczonych tam materiałów, prezentacji, ćwiczeń, zadań do rozwiązania, czatów
grupowych itp. w dowolnym momencie. Wykładowca zaś może weryfikować postępy prac
studentów np. poprzez śledzenie częstości logowania się studentów, pobierania materiałów,
rozwiązywania zamieszczanych testów sprawdzających efekty uczenia się.
- prowadzenie zajęć online za pomocą platformy MS Teams – każdy student w momencie
rejestracji na studia ma założone konto na platformie MS Teams, co umożliwia mu
uczestnictwo w zajęciach online.
W związku z pandemią COVID-19 w semestrze zimowym 2020/2021 wszystkie zajęcia
w ramach rozkładu zajęć od dnia 17.10.2020 roku są realizowane do odwołania za pomocą
platformy MS Teams (w czasie rzeczywistym).
Proces uczenia się jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb grupowych
i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak
również możliwości realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia. Umożliwiają to
zapisy Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
(Załącznik do Zarządzenia Nr RK.021.14.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Finansów
i Zarządzania w Białymstoku).
Zgodnie z par. 30 Regulaminu studiów WSFiZ w Białymstoku na wniosek studenta
Dziekan może wyrazić zgodę na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji
studiów (IOS), określając jej szczegółowe zasady. IOS obejmuje:
1) Indywidualny Program Studiów (IPS) realizowany we współpracy z opiekunem
naukowym, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub
2) Indywidualny Harmonogram Zajęć (IHZ) lub
3) Indywidualny Tryb i Termin Zaliczania Zajęć (ITZ) lub
4) Indywidualny tryb studiowania dla studentów z niepełnosprawnością (ITSN).
Zgoda na odbywanie studiów w trybie IOS może zostać wyrażona w szczególności:
1) studentom wyróżniającym się w nauce;
2) studentom uczestniczącym w pracach badawczych nieobjętych programem studiów;
3) studentom wyróżniającym się w działalności sportowej, w której reprezentują Uczelnię;
4) studentom wyróżniającym się w działalności kulturalnej lub artystycznej;
5) studentom skierowanym na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub
zagranicznej;
6) studentom studiującym jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów;
7) studentom z niepełnosprawnością;
8) studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami;
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9) studentom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
10) w innych uzasadnionych przypadkach niż wymienione w pkt 1-9, w tym związanych
ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta.
Regulamin Studiów umożliwia studentowi kształcenie wg. Indywidualnego Programu
Studiów (IPS). IPS jest formą kształcenia dla studentów uzdolnionych i wyróżniających się
w nauce, polegającą na realizowaniu obok zajęć przewidzianych programem studiów danego
kierunku, także zajęć wynikających z poszerzenia programu (rozszerzenia wiedzy
z wybranych zajęć/grup zajęć; udziale studenta w pracach naukowo-badawczych
i rozwojowych). Dziekan, wyrażając zgodę na odbywanie studiów w trybie IPS zatwierdza
indywidualny program studiów oraz opiekuna naukowego dla studenta.
Kolejną formą zindywidualizowanego kształcenia jest Indywidualny Harmonogram Zajęć
(IHZ). IHZ jest formą kształcenia dla studentów:
1) znajdujących się w sytuacji życiowej uzasadniającej ustalenie szczególnego trybu
studiowania,
2) wznawiających studia w Uczelni,
3) przenoszących się do Uczelni z innych uczelni oraz
4) przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
Zgodę na studiowanie według IHZ wydaje Dziekan na wniosek zainteresowanego studenta.
Student realizujący IHZ składa zaliczenia i egzaminy w terminach przewidzianych
w harmonogramie danego roku studiów zgodnie z obowiązującymi regulacjami zawartymi
w Regulaminie studiów w WSFiZ w Białymstoku, chyba, że w porozumieniu z Dziekanem
i prowadzącym dany przedmiot uzyska zgodę na inny tryb i termin zaliczenia przedmiotu.
Trzecią formą realizacji indywidualnych ścieżek kształcenia jest Indywidualny Tryb i Termin
Zaliczania Zajęć. Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 30 pkt. 8c) student może wystąpić
do Dziekana z umotywowanym wnioskiem o przyznanie indywidualnego trybu i terminu
zaliczania przedmiotów (ITZ), polegającego na zmianie terminu lub/i sposobu zaliczania
zajęć/grup zajęć obowiązujących w semestrze/roku studiów. Dziekan przyznając studentowi
ITZ, określa zasady i termin zaliczania zajęć w ramach ITZ.
Należy podkreślić, że studentki w ciąży i studenci będący rodzicami mają prawo
do odbywania studiów stacjonarnych w trybie indywidualnej organizacji studiów do czasu ich
ukończenia. Przyjęcie na studia osób, którym wyrażana jest zgoda na odbywanie studiów
w trybie indywidualnej organizacji studiów, o której mowa w ust. 5 pkt 9 Regulaminu studiów
odbywa się w wyniku formalnego procesu weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych poza
systemem studiów, umożliwiającego podjęcie studiów na Uczelni zgodnie z zasadami
uchwalonymi przez Senat. Odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów
nie zwalnia z obowiązku osiągnięcia efektów uczenia się określonych w programie studiów.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji naruszenia przez studenta
ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce,
Dziekan, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 (IPS), Dziekan na wniosek opiekuna
naukowego, może zmienić lub cofnąć zgodę na studiowanie według indywidualnej
organizacji studiów, przed upływem określonego w niej terminu. Student zostaje
zawiadomiony o zmianie albo cofnięciu zgody. Cofnięcie rozstrzygnięcia, o którym mowa
w ust. 13 nie dotyczy studentek w ciąży i studentów będących rodzicami.
Indywidualny Tryb Studiowania dla Studentów z Niepełnosprawnością (ITSN), regulują
§ 31 i § 33 Regulaminu Studiów WSFiZ w Białymstoku. Uczelnia zapewnia organizację
i właściwą realizację procesu dydaktycznego dostosowaną do szczególnych potrzeb
studentów niepełnosprawnych, w tym w miarę możliwości lokalowych i logistycznych,
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dostosowuje warunki odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. Student
niepełnosprawny, którego stan zdrowia uniemożliwia pełny udział w realizacji procesu
dydaktycznego, może złożyć do Dziekana za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych wniosek o zmodyfikowanie warunków odbywania studiów,
w szczególności poprzez zmianę formy uczestniczenia w zajęciach, formy zapisu materiałów
dydaktycznych lub trybu uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów - Indywidualny Tryb
Studiowania dla Studentów z Niepełnosprawnością (ITSN). Zastosowanie rozwiązań
alternatywnych ma na celu wyrównanie szans ukończenia studiów przez studentów
niepełnosprawnych, uwzględniając możliwości tych osób. Zastosowanie rozwiązań
alternatywnych nie może powodować zmniejszania wymagań merytorycznych wobec
studentów niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2:
Wydział organizuje cyklicznie corocznie w kwietniu Kongresy Liderów Zmian.
Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej
źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką
w tym procesie odgrywa Lider. Dotychczas odbyły się cztery Kongresy. I Kongres odbył się
w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. - ponad 250 uczestników z województw: podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. II Kongres odbył się w dniach 21-22
kwietnia 2017 r. - ponad 350 uczestników. III Kongres odbył się w dniach 20-21 kwietnia
2018 r. – ponad 300 uczestników. IV Kongres odbył się 5-6 kwietnia 2019 roku – ponad 300
uczestników. Kongresy są ciekawą formą łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną.
Aktywnością wypracowaną w trakcie pandemii COVID-19 jest kontynuacja Kongresu
Liderów Zmian w formie online.
Wszystkie dotychczasowe spotkania prowadził Prorektor ds. Współpracy z Praktyką
Gospodarczą WSFiZ dr Anatoliusz Kopczuk.
Terminy i zakres:
12.11.2020 godz. 17.00
Temat spotkania - Czego uczy nas obecny kryzys o pracy menedżera?
Osoby zaproszone:
– Janusz Kaźmierowski – wiceprezes Metal-Fach sp. z o.o.
– Jacek Kłos – dyrektor generalny Plum sp. z o.o.
– Przemysław Nowik – Prezes – Ava Sp. z o.o.
– dr Karol Kowalewski – Dziekan Wydziału Zarządzania i kierownik Filii WSFiZ w Ełku
15.10.2020 godz. 17.00
Temat spotkania - Czego uczy nas obecny kryzys o zarządzaniu emocjami?
Osoby zaproszone:
- dr Lidia Czarkowska – Instytut Jakości Życia, LDC Consulting
- Bartosz Berendt – Prezes Izby Coachingu
- Adam Dębowski – Prezes Instytutu Liderów Zmian
17.06.2020 godz. 17.00
Temat spotkania – Czego uczy nas obecny kryzys?
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Osoby zaproszone:
Jarosław Antychowicz – prezes Infinity Group,
Zbigniew Dec – członek zarządu firmy Biacomex, dealera marek Ford i Seat,
Henryk Owsiejew – przewodniczący Rady Nadzorczej frmy Malow w Suwałkach,
Wojciech Strzałkowski – przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku
Województwa Podlaskiego,
17.07.2020 godz. 17.00 - głównym tematem spotkania było szukanie odpowiedzi na pytanie –
czego uczy nas kryzys o rynku i sprzedaży. Dyskusję poprowadził: dr Anatoliusz Kopczuk –
Prorektor ds. Współpracy z Praktyką Gospodarczą WSFiZ oraz Sylwester Pilipczuk – Prezes
Fundacji Prof. Tadeusza Kasprzaka. Spotkanie miało charakter interaktywny, osoby
zainteresowane mogły zadawać pytania zaproszonym ekspertom. Projekt kierowany jest
do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem wzorców, postaw i zachowań Liderów
Zmian w czasie kryzysu.
Zaproszeni Liderzy Zmian:
– Bożena Datczuk – Prezes firmy TOBO Datczuk Sp. j.
– Wiktor Marek Siergiej – Prezes Zarządu PROMOTECH Sp. z o.o.
– Andrzej Kuźmicki – Prezes Zarządu GAIA Sp. z o.o.
– Rafał Mejsak – Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji
17.08.2020 godz. 17.00 – Temat spotkania – Czego uczy nas obecny kryzys o zarządzaniu
przy pracy zdalnej? Zaproszeni goście:
– Aneta Andruszkiewicz – Dyrektor Personalny Unibep S.A.
– Magdalena Siemieńczuk – Dyrektor Personalny Samasz sp. z o.o.
– Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
– Beata Kalinowska – Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku (PIP).
17.09.2020 godz. 17.00 – Czego uczy nas obecny kryzys o zarządzaniu finansami?
– Andrzej Sobolewski – Prezes ChM sp. z o.o.
– Elżbieta Żaworonek – Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Białymstoku
PKO Bank Polski SA
– Jan Zadykowicz – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa JAZON Sp. z o.o.
– Robert Mucha – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu WITRAŻ OKNA
15.10.2020 godz. 17.00 – Temat spotkania - Czego uczy nas obecny kryzys o zarządzaniu
emocjami? Zaproszeni goście:
• dr Lidia Czarkowska – Instytut Jakości Życia, LDC Consulting
• Bartosz Berendt – Prezes Izby Coachingu
• Adam Dębowski – Prezes Instytutu Liderów Zmian
•

17.11.2020 godz. 17.00 – Temat spotkania – Czego uczy nas obecny kryzys o prace
menedżera? Zaproszeni goście:
– Janusz Kaźmierowski – wiceprezes Metal-Fach sp. z o.o.
– Jacek Kłos – dyrektor generalny Plum sp. z o.o.
– Przemysław Nowik – Prezes – Ava Sp. z o.o.
– dr Karol Kowalewski – Dziekan Wydziału Zarządzania i kierownik Filii WSFiZ w Ełku
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Kryteria kwalifikacji kandydatów na każdy z poziomów studiów określa Senat WSFIZ
w Białymstoku. Warunki rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w roku akademickim
2020/2021 określa Uchwała Senatu nr 2 z dnia 21.05.2019 roku w sprawie warunków, trybu,
terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok
studiów w WSFIZ w Białymstoku na rok akademickim 2020/2021.
Rekrutacja na kierunek finanse i rachunkowość jest prowadzona dwa razy w roku.
Nabór prowadzony jest na semestr zimowy i semestr letni. Warunkiem przyjęcia na studia jest
złożenie kompletu dokumentów zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wniesienie
stosownych opłat. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: rejestrację kandydatów w IKZ
(Internetowy Kwestionariusz Zgłoszeniowy – formularz elektroniczny wypełniany przez
kandydata), złożenie wymaganych dokumentów przez kandydata oraz weryfikację tych
dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia. Informacje dla kandydatów przekazywane
są poprzez: stronę internetową www.wsfiz.edu.pl, informatory Uczelni i Wydziału,
organizowane „dni otwarte”, wykłady otwarte dla młodzieży szkół średnich i społeczności
lokalnej, spotkania w szkołach, ogłoszenia w mediach lokalnych, regionalnych oraz
ogólnopolskich.
Potencjalni kandydaci mogą zapoznać się z opisem sylwetki absolwenta, która
znajduje się na stronie internetowej uczelni. Opis sylwetki absolwenta pokazuje do jakich
kandydatów kierowane jest oferta edukacyjna.
Kierunek finanse i rachunkowość ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości oraz nauk pokrewnych.
Głównym celem kształcenia jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy i umiejętności
z zakresu finansów, w tym finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynków
finansowych, bankowości, ubezpieczeń, a także rachunkowości, w tym rachunkowości
finansowej oraz analizy finansowej. Student jest przygotowany do podejmowania decyzji
o charakterze finansowym. Jest otwarty na zmiany i posiada umiejętność dostosowania się
do zmieniającego się otoczenia gospodarczego przy uwzględnieniu wysokich standardów
etyki zawodowej.
Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w odniesieniu do każdego kandydata, który
dokonał rejestracji w IKZ i wniósł opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe na podstawie
sporządzonych list podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Następnie WSFiZ
powiadamia kandydata drogą elektroniczną o umieszczeniu go na listach osób przyjętych na
studia oraz określa termin, w którym kandydat odbiera decyzję osobiście w siedzibie WSFiZ
(Uchwała Senatu nr 2 z dnia 21.05.2019 roku w sprawie warunków, trybu, terminu
rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów
w WSFIZ w Białymstoku na rok akademickim 2020/2021. §23 i 24).
Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz
kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej są uregulowane w
Regulaminie studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Załącznik
do Zarządzanie Nr RK.021.14.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 1
Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Białymstoku)
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Zgodnie z paragrafem 39 Regulaminu Studiów WSFiZ w Białymstoku student ma
możliwość realizacji części programu studiów (studia/praktyka) poza Uczelnią, na innej
uczelni, w instytucji krajowej lub zagranicznej (z uwzględnieniem wymiany studenckiej
w ramach programów edukacyjnych), na podstawie indywidualnego programu studiów,
w szczególności w ramach porozumień lub programów, których Uczelnia jest
sygnatariuszem. Zasady kierowania studentów Uczelni na studia, staż, praktykę lub inne
formy kształcenia do innej uczelni lub instytucji i odbywania tam studiów oraz zasady
przyjmowania na studia w Uczelni studentów z innych uczelni regulują odrębne przepisy.
Student realizujący część kształcenia poza Uczelnią (w tym w ramach wymiany) uzgadnia
z Dziekanem sposób zaliczenia przedmiotów realizowanych w Uczelni w trakcie pobytu
zagranicznego. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane
pełne
zaliczenie
okresu
studiów/praktyki
zrealizowanego/-nej
w
Uczelni
partnerskiej/instytucji przyjmującej i uznanie go za równoważny z okresem studiów/praktyki
w Uczelni.
Efekty uczenia się dla przedmiotów realizowanych w Uczelni powinny być w miarę
możliwości spójne z efektami uczenia się przedmiotów realizowanych w ramach wymiany.
Przy sporządzaniu Learning Agreement nie powinny powstawać takie różnice w stosunku
do efektów uczenia się nabywanych w analogicznym okresie w Uczelni, które
spowodowałyby niemożność zaliczenia. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć,
przedmioty do zrealizowania w Uczelni muszą być określone przed wyjazdem studenta, a
Uczelnia i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie. Jeżeli
Learning Agreement zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż
liczba wymagana do zaliczenia semestru/roku, przed wyjazdem studenta zostanie uzgodniony
sposób uznania punktów „dodatkowych”.
Zgodnie z par. 39 Regulaminu Studiów WSFiZ w Białymstoku przy przenoszeniu
studentów z uczelni polskich lub zagranicznych lub też z innych kierunków studiów Uczelni,
uznawane są osiągnięte przez nich dotychczasowe wyniki uczenia się zgodnie z zasadami
przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta określonymi w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Rozstrzygnięcie o przeniesieniu i uznaniu zajęć,
na wniosek studenta, podejmuje Dziekan wydziału, po zapoznaniu się z przedstawioną przez
studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym kierunku studiów Uczelni albo
poza Uczelnią. Dziekan określa również warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta
ewentualnych różnic wynikających z programów studiów.
Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym
zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom
kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce
przyjmującej. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej
uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej,
w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w programie studiów
i harmonogramie realizacji programu studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych
efektów kształcenia, w trybie określonym w regulaminie studiów.
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie
uczenia się poza systemem studiów są uregulowane w Uchwale nr 13 Senatu Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 roku. Uchwała
ta reguluje m.in. zasady, proces potwierdzania efektów uczenia się oraz tryb postępowania
w sprawie potwierdzania efektów uczenia się.
W praktyce potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów na
kierunku finanse i rachunkowość WNE WSFiZ w Białymstoku jest wykorzystywane
wyłącznie w ramach praktyki zawodowej. Zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych z

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

25

dnia 29 października 2020 roku paragraf 7 efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie
odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów dla określonego
kierunku, poziomu oraz profilu studiów. Student, kierunku studiów, dla którego spełnione są
warunki może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej w całości, etapie lub w jego
części w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, na podstawie udokumentowanej
wykonanej lub wykonywanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej
nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu) bądź udokumentowania
prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej, jeżeli aktywność ta jest zgodna
z profilem studiów i była/ jest wykonywana w okresie nie krótszym niż czas trwania praktyki.
Decyzje w sprawie zaliczenia praktyki w trybie potwierdzenia efektów uczenia się
podejmuje Dziekan wydziału na pisemny wniosek studenta. Wniosek musi zawierać opis
węzłowych zadań/czynności, wskazujących osiągnięcie wymaganych efektów uczenia,
przypisanych praktyce na danym kierunku, specjalności, profilu i etapie. Wzór wniosku o
odbycie praktyk zawodowych w miejscu pracy wraz z uzasadnieniem i zakładanymi efektami
uczenia stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu Studiów. Do wniosku, o którym mowa w ust.
6, student dołącza zaświadczenie z Zakładu pracy lub innej instytucji zawierające informacje
o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i zakresie powierzonych zadań lub
prowadzonej działalności gospodarczej.
Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów określa
Zarządzenie nr RK RK.021.21.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku z dnia 30 kwietnia. 2020 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać
prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Białymstoku. Zgodnie z § 8. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1)
uzyskanie absolutorium, czyli zaliczeń z wszystkich przedmiotów i praktyk oraz
zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i programie
kształcenia dla danego stopnia, formy i kierunku studiów,
2)
złożenie pracy dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie Studiów
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uzyskanie pozytywnych
ocen pracy dyplomowej, co najmniej dostatecznych, zarówno od promotora, jak
i recenzenta;
3)
uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym finansowych wobec Uczelni.
Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu podejmuje Dziekan Wydziału. Egzamin dyplomowy
składa się przed trzyosobową Komisją złożoną z przewodniczącego, promotora pracy
i recenzenta na zasadach określonych w Regulaminie Studiów. Egzamin dyplomowy
obejmuje: prezentację pracy dyplomowej, pytanie od recenzenta mające związek z tematyką
pracy dyplomowej, wybrane losowo pytanie z obszaru kształcenia dyscypliny naukowej, z
którym związany jest kierunek studiów, w ramach którego powstała praca dyplomowa.
Zestawy pytań na egzamin dyplomowy podane są do wiadomości studentów poprzez ich
zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni i na tablicach ogłoszeń nie później niż na
3 miesiące przez planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Każda praca przed zatwierdzeniem przez promotora i dopuszczeniem do egzaminu jest
sprawdzona w systemie JSA. Reguluje to Zarządzenie Nr RK.021.20.2020 Rektora Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Władze Wydziału, jak również Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, dokonuje stałej
analizy sposobów oraz narzędzi monitorowania i oceny postępów studentów. Na
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posiedzeniach komisji analizowane są m.in. kwestie związane liczbą kandydatów przyjętych
na studia, kończących studia w terminie czy też analizowane są również przyczyny odsiewu
studentów. Należy stwierdzić, że głównymi przyczynami odsiewu są:
• wyjazdy zagraniczne,
• trudności w pogodzeniu pracy zawodowej z nauką,
• indywidualne problemy: z nauką, sytuacją osobistą oraz stanem zdrowia.
Kluczowe znaczenie przy odsiewie studentów ma ich sytuacja finansowa. W pewnej mierze
wynika to również z faktu, iż większość studentów WSFiZ wywodzi się z regionu
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a są to jedne z uboższych w Polsce regionów.
Najczęściej student musi godzić pracę zarobkową, zawodową z kształceniem (głównie
na studiach niestacjonarnych), co powoduje kłopoty, przede wszystkim z procesem
dydaktycznym, zarówno jeśli chodzi o obecności na zajęciach, jak również czas
przygotowania do egzaminów i w konsekwencji, odbija się to na zdawaniu egzaminów
i uzyskiwaniu zaliczeń.
W ostatnim okresie zdecydowanie wzrosło zainteresowanie studentów wyjazdami
zagranicznymi, przede wszystkim w celach zarobkowych. Dotyczy to, zarówno studentów
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Konsekwencje dla odsiewu są tu podobne, szczególnie
z powodu przedłużania planowych wyjazdów i nakładania się ich na okres roku
akademickiego. Większość studentów z obu powyższych grup wraca do przerwanych
studiów, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, choć czasem rodzi nieco komplikacji, co do
terminów i uzupełnień egzaminacyjnych.
Władze Uczelni i Wydziału rozumieją motywy i przyczyny tego stanu rzeczy i starają się
wychodzić naprzeciw uzasadnionym i możliwym formalnie do realizacji prośbom studentów
o indywidualną organizację studiów. Jest to wśród studentów kierunku finanse
i rachunkowość bardzo wysoko cenione. Zwiększa się grupa studentów, która kończy
edukację z przyczyn zdrowotnych, co jest zjawiskiem niepokojącym. Uczelnia ma jednak
na tę przyczynę odsiewu niewielki wpływ.
Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na
zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów
uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych
Warunkiem uzyskania dyplomu jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych
w programie studiów efektów uczenia się. Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie
założone w programie efekty uczenia się mogą być uzyskane w wyniku realizacji grup
przedmiotów jest matryca efektów uczenia się dla kierunku finanse i rachunkowość. Sposób
weryfikacji efektów jest omawiany na zebraniach Katedr, zebraniach Dziekana wspólnie
z pracownikami oraz na zebraniach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Celem
WKds.JK jest wnikliwa weryfikacja efektów uczenia się kierunku finanse i rachunkowość.
W skład komisji oprócz nauczycieli akademickich, przedstawiciela studentów oraz
pracownika administracji wchodzą także osoby, które reprezentują praktyków życia
gospodarczego (interesariusze zewnętrzni). Efekty uczenia się są więc także zweryfikowane
pod kątem oczekiwań pracodawców co do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
absolwentów kierunku finanse i rachunkowość czyli przyszłych pracowników.
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Przed zatwierdzeniem programu studiów (w tym efektów uczenia się obowiązujących
na danym kierunku) przedstawiciel samorządu studenckiego dostarcza opinię na jego temat.
Opinia, wraz z listą studentów uczestniczących w konsultacjach, jest dołączana
do dokumentacji.
Efekty uczenia się są przyporządkowywane do poszczególnych grup przedmiotów.
Kierownicy katedr na zebraniach w katedrach omawiają propozycje weryfikacji założonych
efektów kształcenia. Wybierane są najlepsze metody a odrzucane są te, które zdaniem osób
biorących udział w zebraniach nie przyczynią się do poprawnej weryfikacji danego efektu.
Nauczyciele akademiccy po konsultacjach zobowiązani są zastosować uzgodnione sposoby
weryfikacji poszczególnych efektów. Taka forma wcześniejszych konsultacji zapewnia
kontrolę realizacji wszystkich założonych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów.
Na zebraniach określany jest także szczegółowo system oceny prac zaliczeniowych,
projektowych, egzaminacyjnych, które zostaną przeprowadzone w danej sesji
egzaminacyjnej.
Metody oceny uzyskanych przez studenta efektów powinny być tak dobrane, aby
umożliwiały ich weryfikację. Ocenianie studentów jest bardzo ważnym elementem procesu
kształcenia. Powinno być jasne, przejrzyste i podane do wiadomości studentów. Jednocześnie
powinno służyć sprawdzalności efektów uczenia się. Do weryfikacji uzyskanych przez
studenta efektów mogą być wykorzystywane różne metody np. egzamin ustny, egzamin
pisemny, test, projekt, referat, praca kontrolna, esej, itp. Decyzję dotyczącą wyboru metod
podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Wydziałowa Komisja ds.
Jakości Kształcenia.
Na pierwszych zajęciach prowadzący powinien poinformować studentów o:
• efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jakie
student musi osiągnąć w ramach danego przedmiotu,
• oczekiwanym nakładzie pracy ze strony studenta,
• zasadach oceniania,
• stosowanej formie oceny i metodach oceny,
• literaturze obowiązkowej i uzupełniającej,
• sylabusach dla danego przedmiotu, w których student znajdzie niezbędne informacje
dotyczące przedmiotu.
Dokumentacja z egzaminów pisemnych, kolokwiów zaliczeniowych oraz prac
projektowych studentów jest przechowywana w katedrze, w której pracuje pracownik
wykładający dany przedmiot.
Formą weryfikacji efektów uczenia się jest także zaliczenie przedmiotu. Ustala się, że ich
podstawą może być w szczególności:
• obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością,
• pisemne prace zaliczeniowe, projekty, analizy, referaty itp.,
• pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe,
• spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego.
Kryterium zaliczenia przedmiotu nie powinno być wyłącznie kolokwium końcowe.
Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w okresie sesji egzaminacyjnej, której termin
określony jest zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Dopuszcza
się ustalenie innych terminów przeprowadzania egzaminów zgodnie z Regulaminem studiów.
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Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
powinien być zgodny z efektami uczenia się założonymi w sylabusach przedmiotów.
Formułowane pytania nie powinny wychodzić poza treści zawarte w sylabusach. Każdy
prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Egzamin powinien
być przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin pisemny może być przeprowadzany w
formie opisowej lub testu. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej prowadzący sprawdza
posiadanie karty okresowych osiągnięć studenta, świadczącej o dopuszczeniu studenta do
sesji egzaminacyjnej. Studenci winni być rozlokowani tak, aby nie istniała możliwość
przeszkadzania sobie oraz aby istniała możliwość oceny samodzielności udzielania
odpowiedzi na postawione pytania. Podstawowe zasady obowiązujące w trakcie sesji
egzaminacyjnej to:
1) Studenci jednego dnia nie mogą zdawać więcej niż jednego egzaminu.
2) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wymaganych zaliczeń
z ćwiczeń/projektów/laboratoriów zgodnie z obowiązującymi planami studiów.
3) Zaliczenie w terminie zasadniczym odbywa się na ostatnich zajęciach dydaktycznych.
Termin zaliczenia poprawkowego musi poprzedzać egzamin poprawkowy z danego
przedmiotu.
4) Na zaliczeniach i egzaminach obowiązuje pełna skala ocen (5,0 / 4,5 / 4,0 / 3,5 / 3,0 / 2,0),
5) Bezpośrednio po egzaminie (najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaliczenia lub egzaminu)
wszystkie oceny należy wprowadzić do systemu RECTO, wydrukować protokół i podpisany
złożyć w Dziekanacie (podpis przy każdej ocenie).
Efekty uczenia się są również przypisane praktykom zawodowym. Praktyki zawodowe
realizowane są zgodnie z uczelnianym Regulaminem odbywania praktyk zawodowych przez
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, który stanowi załącznik
do Zarządzenia nr RK.021.28.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk
zawodowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Regulamin praktyk
zawodowych reguluje całokształt zagadnień związanych z organizacją praktyk zawodowych
studentów i ma zastosowanie do wszystkich form, poziomów i kierunków studiów
prowadzonych w Uczelni. Określa zasady organizacji praktyki, w tym cel i formę praktyki,
czas trwania, warunki zaliczania oraz obowiązki studentów i opiekunów praktyk.
Praktyki są integralną częścią harmonogramu studiów realizowanego na kierunku finanse
i rachunkowość i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Student ma obowiązek odbycia
praktyk. Czas trwania obowiązkowych praktyk, ich rodzaj oraz przypisaną im liczbę punktów
ECTS określają programy studiów. W przypadku kierunku finanse i rachunkowość studenci
odbywają praktyki zawodowe na 3, 4, i 5 semestrze otrzymując za każdy semestr 8 punktów
ECTS (łącznie 24 ECTS).
Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu i są organizowane w oparciu o ramowe
programy praktyk ustalone przez Dziekana. Praktyki mogą odbywać się w okresie wakacji
lub w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z zajęciami
dydaktycznymi i sesją egzaminacyjną. Praktyki służą uzyskaniu praktycznej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w procesie kształcenia oraz wykształceniu
zdolności do ich wykorzystywania w środowisku zawodowym.
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Praktyka zawodowa, podobnie jak inne moduły kształcenia posiada sylabus przedmiotu,
który jest zamieszczony w systemie recto oraz wydrukowany złożony w dokumentacji w
Dziekanacie. Sylabus zawiera efekty uczenia się jakie student musi osiągnąć zaliczając
praktykę zawodową. Efekty są spójne z matrycą efektów uczenia się dla kierunku finanse
i rachunkowość. Za weryfikację efektów uczenia się odpowiada bezpośrednio wydziałowy
opiekun praktyk zawodowych.
Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
• zaliczenie przez studenta całości programu praktyki,
• uzyskanie pozytywnej opinii osoby sprawującej opiekę nad studentem w miejscu
odbywania praktyki (zakładowego opiekuna praktyk zawodowych).
Po odbyciu praktyk student zgłasza się z odpowiednią dokumentacją do wydziałowego
opiekuna praktyk, który po analizie dokumentacji (umowy o organizację praktyki,
wypełnionego dziennika praktyk) zalicza praktykę zawodową wystawiając ocenę
do stosownej dokumentacji i przyznając punkty ECTS. Formalnym wyrazem zaliczenia
praktyki jest dokonanie wpisu w protokole przez wydziałowego opiekuna praktyk.
Jeżeli Student nie odbył praktyki w określonym terminie lub uzyskał negatywną opinię
osoby odpowiedzialnej za jej realizację ze strony pracodawcy, wówczas praktyka nie zostaje
zaliczona, tym samym student nie uzyska zakładanych efektów uczenia się i punktów ECTS.
Niezaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej
powtórzenia. Zaleca się kontrolę praktyki. Kontrolę praktyki sprawuje wydziałowy opiekun
praktyk. W przypadku kontroli wskazującej na nieprawidłowości w przebiegu praktyki lub
załączonej dokumentacji, wydziałowy opiekun praktyki ma prawo do jej niezaliczenia.
Ocenianie efektów uczenia się w zakresie dyplomowania
Student kierunku finanse i rachunkowość przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem
uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (promotora), posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora. W semestrze poprzedzającym rozpoczęcie seminarium
dyplomowego student podejmuje decyzję o wyborze obszaru tematycznego i promotora pracy
dyplomowej. Zagadnienia objęte tematem pracy dyplomowej powinny dotyczyć kierunku
studiów oraz przygotowania do zawodu.
Tematy pracy dyplomowych są dyskutowane w katedrach/zakładach. Tematy powinny być
spójne z realizowaną przez studenta grupą przedmiotów do wyboru. Zakres tematyczny jest
prezentowany studentom podczas wyboru promotora. Tematy prac dyplomowych na kierunku
finanse i rachunkowość dotyczą najczęściej poszczególnych aspektów finansowych
funkcjonowania organizacji lub jednostek samorządowych. Często prace pisane są w oparciu
o realizowane badania własne, które studenci wykonują w oparciu o opracowane
i przeprowadzone ankiety.
Za pracę dyplomową może zostać uznana praca powstała w ramach studenckiego
koła/ruchu naukowego lub może być wynikiem badań zespołowych, jeżeli można wyodrębnić
indywidualny udział każdego ze studentów. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dziekana
dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej w zespole nie większym, niż trzyosobowym,
pod warunkiem, że można ustalić indywidualny wkład pracy każdego ze studentów. Wkład
pracy każdego z członków zespołu powinien być dokładnie opisany we wstępie do pracy
dyplomowej.
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Praca dyplomowa realizowana jest przez studenta w ramach seminarium dyplomowego,
indywidualnych konsultacji z promotorem oraz pracy własnej. Do zadań promotora pracy
dyplomowej należy:
• ustalenie tematu pracy i konstrukcji pracy,
• zapoznanie z ogólnymi zasadami pisania prac dyplomowych,
• pomoc w ustalaniu literatury źródłowej,
• kwalifikacja (dyskwalifikacja) pracy w kontekście merytorycznym i językowym,
• systematyczna kontrola postępów,
• nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich.
Praca licencjacka może mieć charakter opisu zjawisk i procesów, zakończonego
sformułowaniem własnych ocen i wniosków albo zawierać rozwiązanie konkretnego
problemu. Praca dyplomowa powinna zawierać części: teoretyczną, metodologiczną
i empiryczną (badawczą). Niezależnej oceny pracy dyplomowej dokonuje wyznaczony przez
Dziekana recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta o dopuszczeniu do egzaminu
dyplomowego decyduje Dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta. Niezłożenie w
terminie pracy dyplomowej powoduje skreślenie z listy studentów.
W recenzji pracy oceniane są: zdolność do prawidłowego formułowania problemów,
poprawność toku wywodów, sposób gromadzenia materiału, stosowane metody, dobór
literatury, sposób rozwiązania problemu, interpretacja wyników. Promotor i recenzent
powinni złożyć recenzje w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy dyplomowej do
recenzji. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta według skali ocen,
która obowiązuje na Uczelni.
Egzamin dyplomowy na kierunku finanse i rachunkowość mający na celu sprawdzenie
końcowych efektów uczenia się składa się przed trzyosobową komisją złożoną
z przewodniczącego, promotora pracy i recenzenta. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się
w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy. Student, który nie
przystąpił do egzaminu dyplomowego w określonym terminie zostaje skreślony z listy
studentów. Egzamin obejmuje pytanie z zakresu pracy oraz pytanie z obszaru dyscypliny
naukowej, z której prowadzone jest seminarium w ramach którego praca powstała. Wraz
z pracą student składa w Dziekanacie oświadczenie dotyczące samodzielnego napisania
pracy. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza
drugi termin egzaminu dyplomowego w terminie nie krótszym, niż miesiąc i nie dłuższym,
niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu. Ukończenie studiów następuje po złożeniu
egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
Zarządzenie nr RK.021.42.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie systemu monitoringu i weryfikacji
efektów uczenia się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku reguluje proces
weryfikacji efektów uczenia się w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia. Zgodnie
z tym dokumentem na podstawie złożonego arkusza samooceny jednostki organizacyjnej
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia dokonuje oceny działań w zakresie
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doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz
przygotowuje wykaz zaleceń do realizacji. Wyniki przeprowadzonej samooceny jednostki
wraz z wykazem zaleceń są uwzględnione w corocznym raporcie z oceny funkcjonowania
Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Na podstawie
otrzymanych arkuszy samooceny jednostek organizacyjnych Uczelniana Komisja
ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia sporządza raport zbiorczy, który jest
elementem oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia
Jakości Kształcenia, przygotowywanej przez Prorektora ds. Dydaktyki i Współpracy
z zagranicą. Podsumowanie działań w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSFiZ w Białymstoku stanowią raporty roczne,
przygotowywane przez Dziekanów ds. oraz Prorektora ds. Dydaktyki i Współpracy
z zagranicą. Raport roczny z oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w jednostce organizacyjnej oraz w Uczelni jako całości
za dany rok akademicki zawiera w szczególności: działania zrealizowane przez Wydziałową
Komisję ds. Jakości Kształcenia wraz z zaleceniami do realizacji na kolejny rok akademicki;
charakterystykę działań zrealizowanych w jednostce organizacyjnej w ramach procesu
kształcenia; wyniki oceny zajęć przez studentów ocenę funkcjonowania Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia; zalecenia do realizacji w ramach
procesu kształcenia w jednostce organizacyjnej w kolejnym roku akademickim.
Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się reguluje
Regulamin studiów (regulują ta kwestię odpowiednio paragrafy 43, 44, 45, 46). Zgodnie
z regulaminem studiów egzaminy są sprawdzianem stopnia opanowania przez studenta
efektów uczenia się określonych w programie studiów (par. 43 pkt. 1 Regulaminu studiów).
Zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się są zapisane w każdym
sylabusie przedmiotowym. Każdy sylabus zawiera informację dotyczące sposobu weryfikacji
zaplanowanych dla danego przedmiotu efektów uczenia się, w tym kryteria oceny osiągania
efektów uczenia się.
Tematyka prac etapowych, egzaminacyjnych i projektów jest określona przez osobę
prowadzącą dany przedmiot i jest ściśle powiązana z zakresem materiału. Najczęściej osoby
prowadzące zajęcia wykorzystują przy ocenianiu stopnia osiągania efektów uczenia się: prace
pisemne, kolokwia w formie testów, prace projektowe, case study, rozwiązywanie zadań
rachunkowych, dyskusje, obserwację studentów podczas prac grupowych, obserwację i ocenę
postawy studenta podczas dyskusji w ramach ćwiczeń, ocenę postawy studenta (aktywność)
w trakcie dyskusji w ramach zajęć, zaangażowanie studenta w prace indywidulane
i zespołowe realizowane podczas zajęć.
Zgodnie z Regulaminem studiów (par. 42 pkt. 3 i pkt. 5):
Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się oceniane jest według zasady:
5.0 (A) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi
nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;
4.5 (B) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;
4.0 (C) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub
pojedynczych braków;
3.5 (D) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z istotnymi błędami i/lub brakami;
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3.0 (E) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami lub brakami
(poziom minimalnie wymagany, akceptowany przez nauczyciela akademickiego);
2.0 (F) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.
Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie egzaminu; kolokwiów i innych prac
pisemnych następuje w oparciu o kryterium procentowe, według zasady:
91%-100% – 5,0 - zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi
pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych
efektów;
81%-90% - 4,5 - zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;
71%-80% - 4,0 - zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub
pojedynczych braków;
61%-70% - 3,5 - zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z istotnymi błędami i/lub
brakami;
51%-60% - 3,0 - zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami lub
brakami (poziom minimalnie wymagany, akceptowany przez nauczyciela akademickiego);
50% i mniej – 2,0 - zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.
Wyniki monitoringu losu absolwentów na podstawie Ogólnopolskiego
Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (rok 2018):

Systemu

Kierunek finanse i rachunkowość I stopnia (niestacjonarne):
Czas poszukiwania pracy etatowej
Finanse i rachunkowość - 0.75 mies.
Kierunki w dziedzinie nauk ekonomicznych - 2.46 mies.
Wynagrodzenie ogółem brutto
Finanse i rachunkowość – 2479,97 zł
Kierunki w dziedzinie nauk ekonomicznych - 2776.91 zł
Względny Wskaźnik Zarobków
Finanse i rachunkowość – 0.58
Kierunki w dziedzinie nauk ekonomicznych - 0.63
Bezrobocie (100% oznacza 1 rok)
Finanse i rachunkowość – 12.22 %
Kierunki w dziedzinie nauk ekonomicznych - 5.13 %
Względny Wskaźnik Bezrobocia
Finanse i rachunkowość – 1.61
Kierunki w dziedzinie nauk ekonomicznych - 0.77
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
W tabeli nr 3 przedstawiono strukturę zatrudnienia na kierunku finanse i
rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Tabela 3.
Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku finanse i
rachunkowość
Liczba nauczycieli akademickich, dla których
Tytuł lub stopień
uczelnia stanowi
naukowy albo tytuł
Razem
zawodowy

podstawowe miejsce pracy

dodatkowe miejsce pracy (w tym
umowa cywilnoprawna)

Profesor

3

2

1

Doktor habilitowany

4

1

3

Doktor

19

15

4

Pozostali

13

10

3

Razem:

39

28

11

•
•
•
•

2
1
15
10

prof.
dr hab.
dr
mgr

dziedzinę nauk
humanistycznych

2,5
4,25

Studia I stopnia
2
1
8,5
3
3,75

psychologia

nauki
prawne

ekonomia i
finanse

nauki o
zarządzaniu
i jakości

dziedzinę nauk społecznych

językoznaws
two

Tytuł lub
stopień
naukowy
albo tytuł
zawodowy

Ogółem

W tabeli nr 4 przedstawiono liczbową charakterystykę kwalifikacji kadry prowadzącej
zajęcia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Tabela 4.
Liczbowa charakterystyka kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia na kierunku finanse i
rachunkowość
Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
z tego reprezentujących

1
2

Dorobek naukowy nauczycieli akademickich jak również ich kompetencji dydaktycznych
został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu.
Zmiany w funkcjonowaniu uczelni związane z pandemią COVID-19 przyczyniło się do
nabycia i poszerzenia umiejętności pracowników dydaktycznych w zakresie prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia unowocześniła
platformę edukacyjną e-studia (www.e-studia.wsfiz.edu.pl), na której wykładowcy
zamieszczają materiały dla studentów pomocne w procesie kształcenia oraz za pomocą której
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sprawdzane są efekty uczenia się nabyte przez studentów. Poza tym wdrożono zarówno
pracowników jak i studentów w proces kształcenia przy pomocy platformy MS Teams.
Platforma MS Teams umożliwiła prowadzenie zajęć online w czasie rzeczywistym. Wszyscy
pracownicy oraz studenci pierwszego roku zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania obu
platform w realizacji zajęć. Szkolenia odbyły się w październiku 2020 r.
Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego
kierunku studiów (własne zasoby dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca
w prestiżowych rankingach dydaktycznych, popularyzacja):
W ostatnich 5 latach wydane zostały następujące podręczniki współautorstwa pracowników
kierunku finanse i rachunkowość:
• Barbara Bakier, Marta Dawidziuk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Makroekonomia
Testy i zadania, WSFiZ Białystok, 2020, s. 168.
• Barbara Bakier, Marta Dawidziuk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Mikroekonomia
Testy i zadania, WSFiZ Białystok, planowane wydanie w 2021 roku.
• S. Wiatr, A. Krysiak A. Staniszewska, Zarządzanie portfelem kredytowym banku,
wydanie II rozszerzone i poprawione - OW SGH, Warszawa 2015;
• Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, wyd. II
poprawione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2015;
• M. K. Gąsowska, Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa
2018;
• A. Kopczuk, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WSFiZ w Białymstoku, Białystok
2018;
• Ł. Siemieniuk, N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko, Wybrane aspekty
funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter,
Białystok 2017;
• Ł. Siemieniuk, A. Gardocki, A. Zalewska-Bochenko, Instytucjonalne i programowe
formy kreowania rozwoju startupów w Polsce, Wydawnictwo Exprinter, Białystok
2018;
• U. Gołaszewska-Kaczan, A. Grześ, M. Kruk, M. Proniewski, Ludzie i struktury we
współczesnym przedsiębiorstwie, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
• U. Gołaszewska-Kaczan, A. Grześ, M. Kruk, M. Proniewski, A. ŚleszyńskaŚwiderska, Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań rynkowych, Uniwersytet
w Białymstoku, Białystok 2015.
• E. Niedźwiedzka, D. Ostrowska (red.), Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin,
Warszawa 2015.
• P. Jamroz, E. Niedźwiedzka, D. Ostrowska, P. Kania, Fundusze wspólnego
inwestowania, CeDeWu, Warszawa 2016.
• K. Grygutis (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa
2015.
Kadra przejawia wysoki poziom zaangażowania i postawy zawodowe oczekiwane od
nauczycieli akademickich. W ciągu minionych czterech lat wśród wykładowców
prowadzących zajęcia na kierunku Zarządzanie warto wskazać na następujące awanse
naukowe:
• M.K. Gąsowska, habilitacja w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (2019),
• I. Solarczyk, doktorat w dyscyplinie psychologia (2017),
• Ł. Siemieniuk, doktorat w dyscyplinie ekonomia i finanse (2017),
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• P. Laskowski, doktorat w dyscyplinie nauk prawnych (2019)
Wydział Nauk Ekonomicznych bierze również aktywny udział w cyklicznie odbywających
się Festiwalach Nauki i Sztuki. Pracownicy kierunku finanse i rachunkowość również
zgłaszają swoje imprezy, które w odbiorze cieszą się dużym zainteresowaniem przede
wszystkim młodzieży szkół średnich.
Inne osiągnięcia jednostki to:
- Konkurs Wykładowca Roku - Nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Ekonomicznych
sukcesywnie wygrywają cykliczne konkursy „Wykładowca Roku” organizowane przez
lokalną gazetę Kurier Poranny. W konkursie uczestniczą wykładowcy reprezentujący
wszystkie uczelnie działające w Białymstoku. Wykładowcy zgłaszani są przez studentów
a następnie to studenci głosują na ulubionego wykładowcę. Pracownicy Wydziału Nauk
Ekonomicznych, którzy już wygrali konkurs to mgr Sylwester Pilipczuk (rok 2018), dr Edyta
Brzozowska (rok 2015), dr Adam Szczepanowski (rok 2014), dr Anna Iwacewicz-Orłowska
(rok 2013), dr hab. Nina Siemieniuk (rok 2012). Wysokie lokaty w konkursie świadczą
o dużym zaangażowaniu pracowników naukowych WNE w pracę dydaktyczną.
- Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ - Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ to cykliczne
wykłady skierowane do studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk
Ekonomicznych oraz społeczności miasta Białystok. W każdym roku akademickim
organizowanych jest 14 wykładów o charakterze otwartym. Informacja na ich temat jest stale
aktualizowana na stronach internetowych uczelni. Wykłady poruszają najważniejsze tematy
z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, funkcjonowania przedsiębiorstw, nowoczesnych
technologii, etyki w biznesie itp. Wykładowcy ADP to praktycy życia gospodarczego, często
omawiający osobiste doświadczenia związane z funkcjonowaniem własnych firm na rynku.
Wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów WSFiZ.
- Realizacja projektu „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów WSFiZ”
- W okresie 01.02.2015-30.09.2015 Wydział Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku
w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., z siedzibą
w Białymstoku realizował projekt „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów
WSFiZ” (umowa z NCBiR nr UDA-POKL.04.01.01-00-102/14-00), współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Grupę docelową projektu
stanowili studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku kierunków
studiów Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. W ramach projektu przeprowadzono
konsultacje z przedsiębiorcami z woj. podlaskiego w zakresie uszczegółowienia nowych
praktycznych
form
kształcenia,
zorganizowano
wizyty
studyjne
studentów
w przedsiębiorstwach, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych,
analitycznych i przedsiębiorczości oraz staże dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
WSFiZ w Białymstoku.
- Współpraca z otoczeniem biznesu - Wydział Nauk Ekonomicznych zrealizował liczne
działania łączące proces naukowo-dydaktyczny z praktyką biznesową. Dla przykładu było to
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uczestnictwo w pracach organizacji biznesowych takich jak: Klaster Obróbki Metali,
Wschodni Klaster Budowlany, Izba Przemysłowo-Handlowa, Podlaski Klub Biznesu.
Przedstawiciele WNE brali również czynny udział w pracach nad Strategią Województwa
Podlaskiego i Planem Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje
województwa podlaskiego (RIS3). W 2018 r. WNE WSFiZ zainicjował utworzenie
Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 – w porozumieniu z Politechniką
Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku,
Klastrem Obróbki Metali, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Urzędem
Marszałkowskim, Izbą Przemysłowo-Handlową, Resursą Podlaską. Prorektor dr Anatoliusz
Kopczuk reprezentuje WNE w Kapitule Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw.
- Podlaskie Forum Ekonomistów - Wydział Nauk Ekonomicznych organizuje cyklicznie
Podlaskie Forum Ekonomistów. 21 marca 2019 roku odbyło się jubileuszowe XX Forum
PTE. Forum jest organizowane od 2008 roku przez Zarząd PTE Oddział w Białymstoku.
Celem tych spotkań jest wymiana myśli i poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi
wyższych uczelni województwa podlaskiego, a przedsiębiorcami i przedstawicielami
organizacji gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu i samorządów w zakresie ważnych
i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych w kraju i regionie.
- Cykliczne seminaria naukowe w Ełku - W latach 2015-2018 Wydział Nauk
Ekonomicznych cyklicznie w lipcu organizował tygodniowe seminaria naukowe z zakresu
Społecznej gospodarki rynkowej. Organizatorem ich jest prof. Piotr Pysz. Seminaria te są
organizowane we współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Fundacji
Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce. Mają na celu wymianę poglądów
i doświadczeń oraz prezentacji własnych prac badawczych związanych z mechanizmami
funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej.
- Cykliczne Kongresy Liderów Zmian - Wydział organizuje cyklicznie corocznie
w kwietniu Kongresy Liderów Zmian. Kongresy zostały opisane na stronie 22-23.
- W konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie organizowanym przez PTE
Oddział w Białymstoku w 2017 r. absolwentka kierunku FiR Anna Olszewska otrzymała
I nagrodę za pracę licencjacką Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
na przykładzie Lumiere s. z o. o.(promotor dr E. Orechwa-Maliszewska)
Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez
studentów umiejętności praktycznych
Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
W BIAŁYMSTOKU z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zajęć kształtujących
umiejętności praktyczne, prowadzonych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Białymstoku zajęcia dydaktyczne w Uczelni realizowane w formie praktycznej to:
ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria praktyki zawodowe oraz wykonywanie
zadań/prac domowych w ramach ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów.
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Tabela 5.
Łączna liczba godzin zajęć i pkt ECTS za zajęcia kształtując umiejętności praktyczne na
kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2020/21
Łączna liczba godzin zajęć lub grup zajęć z Liczba punktów ECTS za
bezpośrednim udziałem nauczyciela
zajęcia kształtując
akademickiego kształtujących umiejętności umiejętności praktyczne
praktyczne
Finanse i Rachunkowość I stopnia
stacjonarne
1910
117,5
niestacjonarne
1372
117,5
Planując obciążenia dydaktyczne zwraca się szczególną uwagę, aby zajęcia, których głównym
celem jest nabywanie umiejętności praktycznych były prowadzone przez osoby, które nabyły
w danym zakresie doświadczenie zawodowe poza systemem szkolnictwa wyższego.
Przykłady to:
• przedmioty: podstawy zarządzania, prowadzony jest przez członka i przewodniczącego
kilku rad nadzorczych dla przykładu w Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym sp.
z o.o. w Białymstoku;
• przedmioty ubezpieczenia, produkty ubezpieczeniowe i kanały och dystrybucji
prowadzone są przez osobę z doświadczeniem z zakresu rozliczeń księgowofinansowych i z zakresu ubezpieczeń.
• przedmiot finanse publiczne prowadzony jest przez sędziego Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku orzekającego w sprawach finansowych;
• ćwiczenia z bankowości i analizy finansowej prowadzone są przez osobę z bogatym
doświadczeniem w działach księgowości;
• przedmioty: marketing jest prowadzony przez certyfikowanego trenera sprzedaży i
właściciela agencji marketingowej GTP Marketing w Białymstoku;
• przedmioty: autoprezentacja i kształtowanie wizerunku, planowanie kariery są
prowadzone przez certyfikowanego coacha, mediatora i mentora, dyrektora oddziału
Podlaskiej Izby Coachingu;
• ćwiczenia z rachunkowości, uproszczonych form ewidencji księgowej, komputerowych
technik w rachunkowości prowadzone przez osobę z doświadczeniem przy
prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań księgowych oraz innych
zadań wynikające z obowiązków księgowych
• ćwiczenia do przedmiotów technologia informacyjna, excel dla zaawansowanych,
komputerowe techniki w finansach są prowadzone przez specjalistę ds. wdrożeń
systemów informatycznych oraz jakości w Comarch S.A.;
• przedmioty: analiza finansowa, planowanie finansowe prowadzone są przez osobę
tworzącą w praktyce przez autora licznych planów finansowych, wycen wartości
przedsiębiorstw, studiów wykonalności i analiz projektów inwestycyjnych, czy
programów naprawczych;
• przedmiot międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska prowadzony
jest przez byłego dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, zastępcę dyrektora
Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji oraz członka Regionalnego
Komitetu Sterującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego;
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Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności
dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową
Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia sprawnie łączą działalność
dydaktyczną z działalnością naukową lub zawodową. Duża część nauczycieli akademickich
prowadzących zajęcia na kierunku finanse i rachunkowość to praktycy życia gospodarczego.
Osoby te łączą prowadzenie zajęć z działalnością zawodową. Pracują w działach finansowoksięgowych, w biurach rachunkowych, prowadzą własne działalności gospodarcze.
W przypadku działalności naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznym funkcjonują: Katedra
Zarządzania, Katedra Ekonomii i Finansów oraz Zakład Administracji. Jedną z kluczowych
funkcji Katedr/Zakładów jest organizacja i realizacja badań naukowych. W planach badań
Katedr/Zakładu zawarto 19 projektów badań na rok 2021.
W planach badawczych Katedry Zarządzania zapisano 5 niżej wymienionych projektów:
Kierownik projektu
dr hab. Jerzy Paszkowski
mgr Piotr Paszkowski
doc. dr Edward
Hościłowicz
dr Edyta Brzozowska
dr Karol Kowalewski
dr Adam Edward
Szczepanowski

Tytuł projektu
Duże przedsiębiorstwa w województwie podlaskim – zmiany w
stanie i strukturze
Strategie marketingowe firm w nowoczesnych kanałach
dystrybucji
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studentów podlaskich
uczelni
Wybrane aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach

Przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju regionu o
wysokich walorach przyrodniczych

W planach badawczych Katedry Ekonomii i Finansów zapisano 8 niżej wymienionych
projektów:
Kierownik projektu
prof. dr hab. Maciej
Stanisław Wiatr
Dr Alicja Gołębiowska
Dr Anna IwacewiczOrłowska
Dr Jolanta Łuczaj

Tytuł projektu
Analiza i ocena jakości portfela kredytowego w polskim sektorze
bankowym w aspekcie systemu pomiaru ryzyka kredytowego
Rola dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych
Optymalne tempo rozwoju gospodarczego a bezpieczeństwo
socjalne

Dr Ewa Niedźwiedzka

Kapitał zagraniczny w sektorze bankowym a finansowanie sektora
MŚP w Polsce
FINANSOWE INSTRUMENTY STYMULOWANIA DZIAŁALNOŚCI
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
Rynek usług finansowych w Polsce
Systemy inteligentne w modelowaniu procesów ekonomicznych

Dr Elżbieta OrechwaMaliszewska
Dr Dorota Ostrowska
Mgr Tomasz Siemieniuk

AKTUALNE ASPEKTY ROZWOJU RACHUNKÓW KOSZTÓW W
KONTEKŚCIE POTRZEB WSPÓŁCZESNYCH PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

W planach badawczych Zakładu Administracji zapisano 6 niżej wymienionych projektów:
Kierownik projektu
dr Paweł Laskowski

Tytuł projektu
PROBLEMATYKA SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH W
PERSPEKTYWIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ REGULACJI
PRAWNYCH I UWARUNKOWAŃ FINANSOWYCH - UJĘCIE
POLSKO-AMERYKAŃSKIE.

dr Jarosław Ruszewski

Społeczny aspekt rewitalizacji na przykładzie
województwa podlaskiego
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dr Izabela Solarczyk

dr Eliza Szadkowska
dr Elżbiety Ambrożej
Realizatorzy:
dr Małgorzata Wenclik, dr Eliza
Szadkowska, Marek Budkiewicz, dr
Jarosław Ruszewski, dr Dorota
Konopka, dr Paweł Laskowski
dr Elżbieta Ambrożej oraz pracownicy
Zakładu: dr Małgorzata Wenclik, dr
Eliza Szadkowska, dr Paweł
Laskowski, dr Dorota Konopka, dr
Jarosław Ruszewski

Wpływ formy kontaktu między osobami
komunikującymi się(bezpośredni vs. za pośrednictwem
komputera) na wybrane charakterystyki odbioru
prezentowanych treści
Partycypacja społeczna w procesie planowania
przestrzennego
Wirtualny Urząd - program zajęć i praktyk
zawodowych studentów Kierunku Administracja w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w
Białymstoku
Realizacji zadań polityki społecznej przez organizacje
pozarządowe w kryzysie

Ponadto wspólną inicjatywą kierowników wszystkich katedr Wydziału Nauk
Ekonomicznych jest planowana w czerwcu (lub w zależności od sytuacji epidemicznej
październiku 2020 r.) I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt.
TRANSFORMACJE
REGIONÓW,
PRZEDSIĘBIORSTWA,
GOSPODARKA
I SPOŁECZEŃSTWO W PROCESIE ZMIAN. Konferencja początkuje cykliczne naukowe
rozważania dotyczące zmian w gospodarce regionów Polski, w szczególności Polski
północno-wschodniej. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum wymiany
poglądów, diagnozy sytuacji i analizy badań nad zmianami w regionie, szczególnie
dotyczącymi gospodarki, sfery społecznej, zarządzania przedsiębiorstwami i ich
konsekwencji. Pierwsza konferencja będzie koncentrowała się na funkcjonowaniu
przedsiębiorstw oraz zmianach społecznych i w gospodarce regionalnej i lokalnej w okresie
ostatniej dekady, w tym w okresie pandemii oraz procesów restrukturyzacji regionu i jego
funkcjonalnych obszarów. Ważne są w tym względzie doświadczenia różnych regionów
Polski i Unii Europejskiej.
Tematyka konferencji koncentrować się będzie na problemach, nowych rozwiązaniach
i zmianach w:
1. sferze zarządzania przedsiębiorstwami, w tym kierowania pracownikami,
2. stanie i strukturze przedsiębiorstw województwa podlaskiego,
3. stanie i strukturze regionalnych finansów publicznych,
4. regionalnej i lokalnej polityce rozwoju w procesie zmian,
5. planach i procesach restrukturyzacji regionu i jego różnych obszarów funkcjonalnych.
Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod i
kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości
kadry oraz udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także
wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry.
Polityka kadrowa prowadzona na Wydziale Nauk Ekonomicznych koncentruje się na
właściwym doborze kadry badawczo-dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów
kształcenia. Priorytetem jest zatrudnianie nauczycieli akademickich na podstawowym miejscu
pracy. Ponadto Uczelnia stara się zatrudniać nauczycieli posiadających doświadczenie
zawodowe uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego tzw. praktyków.
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Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje Rektor w trybie umowy
o pracę, po stwierdzeniu spełnienia przez zatrudnianego nauczyciela wymogów
doświadczenia zawodowego, dorobku praktycznego oraz kwalifikacji zawodowych.
O zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora uczelni decyduje Rektor,
po zasięgnięciu opinii senatu oraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji ds. oceny
nauczycieli akademickich w sprawie spełnienia wymogów doświadczenia zawodowego,
dorobku praktycznego oraz kwalifikacji zawodowych przez zatrudnianego nauczyciela.
Kryteria kwalifikacyjne dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich na
poszczególne stanowiska w grupach pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczodydaktycznych określone są w Statucie Uczelni.
Dbając o jakość kształcenia nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WSFiZ podlegają
ocenie okresowej w zakresie należytego wykonywania obowiązków, wynikających
z zajmowanego stanowiska, określonych w Ustawie, Statucie, Regulaminie Pracy Uczelni
i zakresach obowiązków, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a także o własności przemysłowej.
Kryteria oceny okresowej zostały określone przez Rektora w Regulaminie okresowego
oceniania nauczycieli akademickich. Ocenie okresowej podlegają wszyscy nauczyciele
akademiccy, za wyjątkiem Rektora. Podmiotem dokonującym oceny okresowej nauczyciela
akademickiego jest Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Członków Komisji
powołuje Rektor, po uzyskaniu opinii Senatu, na okres swojej kadencji.
Komisja przeprowadza ocenę okresową na podstawie karty oceny okresowej
uzupełnionej przez ocenianego nauczyciela akademickiego oraz inne upoważnione osoby.
Ocena dokonywana jest w obszarze działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
W ocenie okresowej działalności dydaktycznej uwzględnia się również ocenę nauczyciela
akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem,
dokonaną przez studentów Uczelni z zastosowaniem badań ankietowych oraz w ramach
nadzoru nad jakością kształcenia w Uczelni, z zastosowaniem obserwacji zajęć
dydaktycznych (hospitacji). Komisja przy dokonywaniu oceny zobowiązana jest uwzględnić
ocenę działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego
dokonaną przez jego bezpośredniego przełożonego.
Ocenę końcową wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia ocenianemu
nauczycielowi, bezpośredniemu przełożonemu oraz Rektorowi.
Wnioski Komisji stanowią dla Rektora opinię dotyczącą dotychczasowego rozwoju
danego pracownika. Wnioski wynikające z oceny mogą mieć wpływ na awanse
i wyróżnienia, powierzenie stanowisk kierowniczych, kontynuację stosunku pracy
z nauczycielem akademickim.
Niezależnie od ustawowego systemu oceny kadr nauczyciel akademicki oceniany jest
przez Dziekana na podstawie wydziałowego systemu kontroli jakości opartego na analizie
ankiet i wyników hospitacji.
Oceniając politykę wspierania rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej realizowaną
na kierunku finanse i rachunkowość należy stwierdzić, że stwarza ona dużo potencjalnych
szans rozwoju naukowego pracowników kierunku. Przede wszystkim:
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• nieodpłatna możliwość uczestnictwa w organizowanych międzynarodowych konferencjach
naukowych pozwala na nawiązanie kontaktów naukowych, które mogą być wykorzystane
w późniejszej pracy badawczej;
• nieodpłatna możliwość publikacji w wydawanych monografiach naukowych czy
też Czasopiśmie naukowym pozwala na publikację dorobku naukowego;
• wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ pozwalają
na nawiązanie międzynarodowych kontaktów, zdobycie międzynarodowego doświadczenia
oraz poszerzenie horyzontów.
Możliwości rozwoju oferowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych są bardzo chętnie
wykorzystywane przez pracowników kierunku, co niewątpliwe ma korzystny wpływ na ich
rozwój naukowo-dydaktyczny.
System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub
artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych
Uczelnia wypracowała efektywny system wspierający rozwój kadry naukowodydaktycznej. Dużym atutem kierunku finanse i rachunkowość jest wykwalifikowana kadra
składająca się ze specjalistów z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i nauk prawnych.
Pracownicy posiadają wysokie kompetencje i zapewniają prowadzenie zajęć dydaktycznych
na wysokim poziomie.
Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej na kierunku finanse i rachunkowość umożliwiają
konferencje naukowe organizowane przez Wydział, w których poza uczestnikami z innych
ośrodków naukowo-badawczych uczestniczą także pracownicy kierunku. Konferencje,
których organizatorem, bądź współorganizatorem byli pracownicy kierunku finanse
i rachunkowość, zorganizowane przez WSFiZ w Białymstoku w ostatnich kilku latach to:
2019
IV Kongres Liderów Zmian „Zarządzanie i technologie w Gospodarce 4.0 – kompetencje
przyszłości”
2018
III Kongres Liderów Zmian - Jak zmieniać, aby zmienić?
Kreatywność i innowacyjność w gospodarce regionu
Polska Polityka gospodarcza a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej
III EKO FORUM, Międzynarodowa Konferencja #Samorząd Przyszłości
2017
II Kongres Liderów Zmian
Kierunki rozwoju ekoenergetyki
Konferencja Lean Roadshow – 5 filarów zyskownej produktywności!
2016
I KONGRES LIDERÓW ZMIAN
Pracownicy naukowi mają możliwość wyjazdu na konferencje naukowe organizowane
przez inne ośrodki uniwersyteckie. Na podstawie złożonego podania do Rektora WSFiZ
pracownik może uzyskać finansowanie częściowe bądź całościowe kosztów uczestnictwa
w konferencji.
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Kolejnym wsparciem rozwoju naukowego pracowników kierunku finanse i rachunkowość
jest możliwość nieodpłatnych publikacji własnych prac badawczych w Czasopiśmie
„Przedsiębiorstwo & Finanse”. Czasopismo jest wydawane od 2011 roku na Wydziale Nauk
Ekonomicznych. Autor otrzymuje 5 punktów za publikację. Dynamiczny rozwój Czasopisma
publikującego teksty z zakresu finansowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa ma
pozytywny wpływ na pozyskiwanie nowych artykułów do publikacji. Czasopismo publikuje
teksty po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.
Kolejnym mechanizmem motywującym nauczycieli akademickich są nagrody Rektora
za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną przyznawane w trybie rocznym.
Do rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej przyczyniają się także wyjazdy w ramach
programu Erasmus+. Pracownicy naukowo-dydaktyczni chętnie korzystają z tej formy
pomocy wyjeżdżając na wykłady i szkolenia do partnerskich uczelni zagranicznych.
W ramach programu Erasmus zobowiązani są do odbycia minimum 8 godz. zajęć
dydaktycznych w uczelni zagranicznej bądź do odbycia minimum 5 - dniowego szkolenia
z wybranego i uzgodnionego wcześniej zakresu.
W ramach wymiany WSFiZ w Białymstoku, w tym kierunek finanse i rachunkowość, jest
również wizytowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych z uczelni zagranicznych.
Wykłady otwarte przeprowadzane przez przedstawicieli zagranicznych instytucji cieszę się
dużą popularnością, uczestniczy w nich także kadra naukowo-dydaktyczna reprezentująca
kierunek finanse i rachunkowość. Tego typu działania umożliwiają nawiązanie kontaktów
pomiędzy pracownikami kierunku a przedstawicielami nauki z ośrodków zagranicznych
co przekłada się na późniejszą pracę naukowo-badawczą pracowników jednostki.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4:
W szkoleniach administracyjnych regularnie uczestniczy także kadra administracyjna
Wydziału Nauk Ekonomicznych. Szkolenia, w których uczestniczyła Jolanta Pogorzelska –
Kierownik Dziekanatu WNE to:
26.09.2018 - Szkolenie z obsługi JSA organizowane przez OPI
25-26.03.2019 – Seminarium organizowane przez MNiSW przy współpracy Forum
Dziekanatów „Dziekanat w Ustawie 2.0, sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja”
12.09.2019 – „Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – szkolenie w ramach projektu
„Liderzy w zarządzaniu uczelnią”
05-06.11.2019 – „Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki” – szkolenie
w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”
Od grudnia 2017 regularne uczestnictwo w Ogólnopolskim Forum Dziekanatów.
Szkolenia, w których uczestniczyła kierownik Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z
zagranicą Alicja Sadowska:
MNiSW – szkolenie pn. „Sprawy dotyczące kształcenia oraz szkoły doktorskie” 1718.10.2018, Liderzy w zarządzaniu Uczelnią (rok 2018)
MNiSW – szkolenie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale
szkolnictwo wyższe i nauka w świetle nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce” 22.11.2018, Liderzy w zarządzaniu Uczelnią (rok 2018)
PKA – Uczestnictwo w konferencji „Zasady oceny programowej” 17.04.2019 r.
TÜV NORD Polska sp. z o.o. – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001-2017; maj 2019 r.
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MNiSW – Szkolenie pn. „Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym Pol-on)
w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 10.09.2019 w ramach
projektu „Liderzy w zarządzaniu Uczelnią”;
Uczelnia na miarę potrzeb – 14.09.2020, Webinarium
MNiSW, OPI – Moduł „Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0)
i nowości w module Raporty”, 20.10.2020, ZOOM;
Informacja przekształcona w wiedzę, - 28.10.2020, Webinarium
MNiSW, OPI – Moduł „Liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy”, 23.10.2020,
ZOOM;
MNiSW, OPI – Moduł „Pracownicy”, 05.11.2020, ZOOM;
SGH + MNiSW + OPI – IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów organizowane przez Szkołę
Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów; Ramowy
Program Forum: panel strategiczny, panel prawny, panel o e-teczce, panel o POLonie,
konferencja naukowa, Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, 7-8.12.2020,
platforma MS Teams;
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce nadał Srebrną Odznakę, Legitymacja odznaki Nr S/12918/2014, z 27.10.2014
Udział Prorektora ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą dr Elżbiety Ambrożej
1.Udział w Spotkaniu dla prorektorów ds. finansowych, kanclerzy, kwestorów
zorganizowanycm przez MNiSzW w dniach 24-25.09.2018 w Warszawie, dotyczącym zasad
wdrażania Ustawy Konstytucja dla nauki. Blok II: Ustrój uczelni, jej finansowanie i nadzór.
Główne zagadnienia szkolenia:
– Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne (całość)
– Finansowanie uczelni
– Sprawy pracownicze (w tym dyscyplinarne)
– Nadzór nad uczelniami
2. Udział w VI edycji konferencji LUMEN 2020 - 24-25.11.2020 (edycja on-line)
Szkolenia, w których uczestniczyła Joanna Boboryko-Hocazade pracownik Działu Dydaktyki,
Nauki i Współpracy z Zagranicą
2018 rok
Webinarium „PR projektu - oddziaływanie na lokalnych interesariuszy i współpraca z prasą
lokalną”, FRSE, 7 września 2018,
Webinarium „Eventy w projektach edukacyjnych”, FRSE, 6 lipca 2018,
Webinarium "Storytelling w projektach", FRSE, 18 maja 2018,
2019 rok
Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+ do Universida Degli Studi di Bari
we Włoszech, 21-25.10.2019
Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+ do Integrated Business Faculty
w Macedonii Północnej, 8-12.04.2019
Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+ do ISCEM w Portugalii, 17-21.06.2019
Webinarium pt. “Jak zwiększyć atrakcyjność projektu? Przekaz, promocja i upowszechnianie
działań przy użyciu narzędzi audiowizualnych”, online, FRSE, 25 października 2019
"Matryca logiczna projektu – narzędzie, które nie da ci zapomnieć o zaplanowanych
działaniach projektowych", online, FRSE, 22 listopada 2019
2020 rok
MyAcademicID, Final Conference, online 14-15 grudnia 2020
„Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Nowe wyzwania w świetle komunikatu
z ostatniej konferencji ministrów w ramach Procesu Bolońskiego”, webinarium FRSE,
9 grudnia 2020
Webinarium o digitalizacji działań w Programie Erasmus+, FRSE, 29 października 2020
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III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ FRSE. Edukacja przyszłości+Przyszłość
edukacji, online, FRSE, 2 października 2020
Webinarium dotyczące nowej fazy programu Erasmus+ 2021-2027, FRSE, 17 lipca 2020
Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online,
FRSE, online, 24 czerwca 2020
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie
Studenci kierunku finanse i rachunkowość mogą korzystać z bazy dydaktycznej
Uczelni, a w szczególności z pomieszczeń, urządzeń oraz zbiorów bibliotecznych Uczelni.
Budynki uczelni są położone w centrum Białegostoku, w jednym kompleksie, przy ul.
Ciepłej 40. W skład opisywanego kompleksu wchodzą nowoczesne budynki o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 15 tys. m2 oraz parkingi. Największy, 4 kondygnacyjny
budynek (B) o powierzchni 9120 m2 użytkowany jest od 1994 roku. W budynku tym
studenci kierunku oraz pracownicy mają do dyspozycji m.in.: 1 aulę 90 osobową w pełni
wyposażoną w sprzęt multimedialny wraz z nagłośnieniem, 8 multimedialnych sal
wykładowych (odpowiednio 60 i 40 osobowych), w tym 2 wyposażone w nagłośnienie, 12
sal ćwiczeniowych, w tym laboratoria przedmiotowe (odpowiednio 30 i 20 osobowe), 2 sale
komputerowe (sala 303 na 16 stanowisk oraz sala 206 na 23 stanowiska) wyposażone
w stanowiska komputerowe z monitorami LCD. Na komputerach zainstalowane jest
następujące oprogramowanie: system operacyjny: MS Windows 10, MS Office 2019/365,
Płatnik, Symfonia.
W budynku tym znajduje się również nowoczesne otwarte w XII 2020 roku
laboratorium językowe (20 osobowe), które jest wyposażone w sprzęt multimedialny
do odtwarzania obrazu i dźwięku, słuchawki i mikrofon dla każdego studenta, w tym sprzęt
dla osób niedosłyszących. Laboratorium językowe może być wykorzystywane jako również
laboratorium komputerowe.
W budynku B mieści się także Biblioteka WSFiZ, której zasoby zostały omówione
poniżej.
W drugim budynku mieści się 1 aula (120 osobowa) wyposażona w sprzęt
multimedialny (projektory, rzutniki, laptopy, profesjonalne nagłośnienie, tablica
interaktywna) oraz 3 multimedialne sale ćwiczeniowe (30 osobowe). Trzeci budynek (A)
mieści 2 aule – aulę dużą (mieszczącą 450) i oraz aulę małą (mieszczącą 150 osób). Obie aule
wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, projektory, rzutniki, laptopy,
profesjonalne nagłośnienie, tablice interaktywne (wymiana i uzupełnienie sprzętu nastąpiły
w lutym 2019 roku).
Studenci nie realizują zajęć poza uczelnią, jedynie poza uczelnią uczestniczą
w praktykach zawodowych. Poza tym studenci studiów stacjonarnych realizują jedynie
zajęcia z wychowania fizycznego poza uczelnią (na pływalni lub na sali gimnastycznej).
Studenci kierunku finanse i rachunkowość mają również dostęp do technologii
informacyjno-komunikacyjnej, w tym Internetu. Swobodny dostęp do Internetu
umożliwiają stanowiska komputerowe zlokalizowane w różnych częściach uczelni.
Na parterze budynku A i B znajdują się cztery stanowiska komputerowe. Dodatkowo
5 stanowisk znajduje się w czytelni. Na I i II piętrze budynku A i B znajdują się po
2 stanowiska komputerowe.
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej www.estudia.wsfiz.edu.pl.
W momencie rekrutacji otrzymują hasło niezbędne do pierwszego zalogowania się.
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Na platformie zamieszczane są materiały, pomoce naukowe, prezentacje. Informację jak
korzystać z platformy otrzymują na pierwszych zajęciach z przedmiotu technologia
informacyjna (I rok, I semestr studiów), gdyż przedmiot ten jest właśnie realizowany
za pomocą e-learningu. Studenci wykorzystują platformę e-learningową w procesie
kształcenia co ma niewątpliwie korzystny wpływ na praktyczność kształcenia. Poza tym
każdy student w momencie rekrutacji otrzymuje uczelniany adres internetowy w domenie
wsfiz.edu.pl. (numer albumu@wsfiz.edu.pl). Umożliwia to kontakt ze studentem
(wykładowców, Dziekanatu) oraz umożliwia korzystanie z drugiego narzędzia
wykorzystywanego w procesie kształcenia zdalnego a mianowicie Platformy MS Teams.
Praktyczny sposób prowadzenia zajęć z zakresu rachunkowości możliwy jest przy
wykorzystaniu stosowanych w praktyce gospodarczej programów komputerowych tj: Płatnik,
Symfonia.
Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb
studentów z niepełnosprawnością są następujące:
- w budynkach A, B, D oraz E znajdują się windy przeznaczona dla osób niepełnosprawnych;
- podjazdy umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;
- toalety dla osób niepełnosprawnych;
- duży parking zarezerwowany dla studentów;
- przystanek autobusowy przy wejściu do uczelni;
- przy Dziekanacie WNE zlokalizowano dwa specjalistyczne stanowiska komputerowe
Lenovo AIO z monitorem dotykowym i nakładkami powiększającymi oraz oprogramowaniem
dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
- sprzęt nagłaśniający w salach wykładowych.
- pokój dla pracy cichej dla osób z niepełnosprawnościami (pokój nr 14 budynek B). Z tego
pomieszczenia mogą skorzystać studenci podczas przerw w nauce. Znajduje się tam komputer
wyposażony w drukarkę. Studenci mogą tu przygotować się do zajęć lub odpocząć.
Ponadto z myślą o osobach niepełnosprawnych:
• Sfinansowano z dotacji zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na
zadania związane ze stworzeniem warunków do studiowania
• Wykonano remont podjazdów dla niepełnosprawnych
• Zakupiono nową armaturę (wyposażenie) do pomieszczeń sanitarnych użytkowanych
przez studentów niepełnosprawnych
• Odnawiano i odświeżano pomieszczenia sanitarne użytkowane przez studentów
niepełnosprawnych.
W celu umożliwienia i ułatwienia studentom realizacji zadań wynikających z programu
studiów w ramach pracy własnej Uczelnia udostępniła nieodpłatnie Pakiet MS Office 365.
Inicjatywa władz uczelni spotkała się z dużym uznaniem wśród studentów, którzy otrzymali
możliwość zainstalowania pakietu MS Office 365 na swoich komputerach domowych. Pakiet
MS Office 365 umożliwia korzystanie m.in. z worda, excela, czyli podstawowych narzędzi
niezbędnych do pracy od pierwszego semestru studiów, poczty uczelnianej oraz aplikacji MS
Teams.
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Wykłady w ramach przedmiotu Funkcjonowanie i Rozwój Organizacji są nagrywane
i zamieszczane na platformie MS Teams. Studenci, którzy nie mogą w nich uczestniczyć
na żywo mogą je obejrzeć w dogodnym dla siebie terminie późniejszym.
System biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów
informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym
oraz zakresie dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się
na ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostępu do piśmiennictwa zalecanego
w sylabusach
Biblioteka Główna WSFiZ w Białymstoku wraz z Biblioteką Filii w Ełku tworzy
uczelniany system biblioteczno-informacyjny. Biblioteka, jako jednostka uczelniana
umożliwia studentom i pracownikom dostęp do informacji i źródeł wiedzy w celu kształcenia
się, dokształcania, zdobywania nowych umiejętności, doskonalenia zawodowego, a także
rozwoju własnych zainteresowań.
Księgozbiór Biblioteki ma charakter interdyscyplinarny, co wynika z faktu, iż WSFiZ
prowadzi kształcenie na różnych kierunkach studiów. Zbiory (wydawnictwa zwarte, ciągłe,
materiały pomocnicze, skrypty i podręczniki, czasopisma oprawione, materiały informacyjne,
zbiory specjalne oraz pierwsze numery prac dyplomowych), liczą 40280 jednostek
w Białymstoku i 15 500 w Ełku. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzona została dość
radykalna selekcja księgozbioru, sporo książek uległo zniszczeniu oraz dezaktualizacji.
Zmienił się też zakres prowadzonych kierunków. Księgozbiór jest regularnie powiększany
o nowości wydawnicze i już w roku 2019 z samego zakupu wzbogacił się o 214 książek
(nabyte w oparciu o literaturę zamieszczoną w sylabusach), do tego doliczyć trzeba pozycje
pozyskiwane z darów czy wymiany.
Bibliotek WSFiZ prenumeruje 60 periodyków w tym 14 to opłacona prenumerata,
a pozostała część czasopism pochodzi z wymiany międzybibliotecznej oraz darów.
Biblioteka WSFiZ zapewnia dostęp online do Baz Wirtualnej Biblioteki Nauki Elsevier, Springer i Wiley, na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma
Science i Nature, platforma Ebsco, obok licencji krajowych w ramach WBN
dofinansowywane są licencje konsorcyjne na dostęp do międzynarodowych kolekcji
czasopism. Istnieje również możliwość korzystania z Bazy ePNP (e-Publikacje Nauki
Polskiej), czyli zbioru publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie
uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Na stronie
internetowej można znaleźć linki do wydawnictw elektronicznych (ebook) - Wydawnictwa
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, Zeszytów BRE Banku – CASE, kilkudziesięciu tysięcy
czasopism Open Access. Na miejscu skorzystać można z cyfrowej wypożyczalni
międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – Academica, Systemu Informacji
Prawnej LEX. Licencje są sukcesywnie przedłużane. Pełen wykaz źródeł elektronicznych,
m.in. słowniki/encyklopedie, międzynarodowe strony informacyjne, linki do bibliotek
cyfrowych znajduje się na stronie internetowej https://wsfiz.edu.pl/uczelnia/biblioteka/.
Poprzez przeglądarkę internetową istnieje również możliwość zapoznania się z katalogiem
biblioteki MAK www.
W czytelni multimedialnej użytkownicy mają do dyspozycji 5 stanowisk
komputerowych z pakietem Microsoft Office, z dostępem do Internetu i możliwością
wykonywania wydruków.
Biblioteka WSFiZ w Białymstoku posiada również czytelnię z wolnym dostępem,
do tzw. pracy cichej (30 miejsc) wyposażoną w zestaw komputerowy, rzutnik, tablicę.
Biblioteka WSFiZ wypełnia również zadania dydaktyczne przygotowując
użytkowników do korzystania z jej zasobów. Szkolenie nowych użytkowników odbywa się
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poprzez platformę e-learningową, na której jest zamieszona prezentacja oraz test
zaliczeniowy. W ramach działalności informacyjno-bibliograficznej Dyrektor Biblioteki
dokonuje zatwierdzenia wpisów do bazy RECTO publikacji pracowników dydaktycznych
WSFiZ. W ramach działalności informacyjnej pracownicy pomagają studentom
w wyszukaniu literatury do interesujących ich zagadnień, informują o zasadach
i możliwościach korzystania ze zbiorów, uczą korzystania ze źródeł internetowych.
Przygotowane zostały również wykazy literatury na konkretne tematy, na które było
zapotrzebowanie oraz opracowano i udostępniono dane i informacje o działalności Biblioteki
WSFiZ w Białymstoku potrzebne w związku rankingami, statystykami, sprawozdaniami.
Na szczególną prośbę czytelnika, sprowadzane są książki z innych bibliotek, tzw.
wypożyczenia międzybiblioteczne. Niestety ze względu na pandemię COVID-19 taka forma
udostępnień została wstrzymana.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Biblioteki WSFiZ w Białymstoku
(związanego z COVID-19) wprowadzona została możliwość korzystania z usługi ”zamów
skan”. Z usługi mogą skorzystać pracownicy oraz studenci WSFiZ mający aktywne konto
biblioteczne. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biblioteki. Regulamin usługi
regulują odrębne przepisy.
Monitorowanie, ocena i doskonalenie bazy dydaktycznej i naukowej oraz systemu
biblioteczno-informacyjnego zgodnie z Zarządzeniem nr RK.021.41.2019 Rektora Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad
doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku jest elementem samooceny
jednostki organizacyjnej przeprowadzanej w terminach określonych przez Uczelnianą
Komisję ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. § 5. pkt. 2. zakłada m.in. że
samoocena jednostki organizacyjnej obejmuje warunki realizacji procesu kształcenia, w tym:
jakość infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programu
studiów (m.in. sale dydaktyczne, ich liczebność, laboratoria, zasoby biblioteczne).
Monitorowanie bazy dydaktycznej i naukowej odbywa się raz w roku w semestrze zimowym.
Wnioski z raportu są uwzględniane w kolejnym roku akademickim. Dla przykładu w roku
akademickim 2019/20 biblioteka uczelniana dokonała przeglądu dostępności w bibliotece do
literatury zaplanowanej w sylabusach. Efektem działań naprawczych było uzupełnienie
zbiorów bibliotecznych oraz zakup aktualnej literatury.
Ponadto regularnie w okresie wiosennym dokonywany jest przegląd sal w których
odbywają się zajęcia oraz uczelnianych budynków. Po tym przeglądzie planuje się wykonanie
remontów w okresie letnim. W roku 2020 została przeprowadzona termomodernizacja
budynków dydaktycznych, związana z wymianą okien, kaloryferów i instalacji grzewczej,
oświetlenia (na energooszczędne).
Dodatkowo w związku z wprowadzeniem większej liczby godzin z języka angielskiego,
w tym wprowadzeniu przedmiotu język obcy specjalistyczny, uczelnia dokonała generalnego
remontu w laboratorium językowym (XII 2020) zakupując nowoczesny sprzęt.
Monitorowanie bazy dydaktycznej jest również poddawane analizie w ankietach
skierowanych do studentów. W kwestionariuszu ankiety Oczekiwania studentów
i doskonalenie WSFiZ w Białymstoku (stan ankiety na dzień 11.12.2020) w punkcie
dotyczącym technicznych warunków procesu studiowania najwyżej zostało ocenione:
- dostępność i sprawność aplikacji MS Teams (wysoko oceniło 71% studentów);
- dostępność i sprawność aplikacji e-student (wysoko oceniło 69,2% studentów);
- dostępność i sprawność platformy e-learningowej e-studia (wysoko oceniło 69,2%
studentów).
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Odpowiedzi te są o tyle zadawalające, że aktualnie uczelnia w zawiązku z pandemią
COVID-19 realizuje kształcenie w formule zdalnej.
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
jest bardzo szeroki. Po pierwsze przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych mają wpływ na
konstruowanie, realizację i doskonalenie programu studiów na kierunku finanse
i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku. W procesie
kształtowania koncepcji kształcenia (w tym efektów uczenia się) uczestniczyli interesariusze
wewnętrzni (pracownicy naukowi i studenci) oraz interesariusze zewnętrzni (przedstawiciele
firm funkcjonujących w województwie podlaskim i współpracujących z Uczelnią oraz
przedstawiciele ekonomicznych uczelni zagranicznych). Dyskusje na temat programu
kształcenia miały miejsce w gronie pracowników kierunku finanse i rachunkowość, podczas
zebrań z pracownikami oraz podczas zebrań w Katedrach. Program kształcenia, w tym efekty
uczenia się przed zatwierdzeniem na Senacie zostały skonsultowane z tymi grupami
interesariuszy. W pracach mających na celu opracowanie efektów uczenia się uczestniczyli
pracownicy naukowi uczelni, przedstawiciele studentów oraz osoby reprezentujące firmy
działające w województwie podlaskim. Prace nad opisem efektów uczenia się odbywały się
przy udziale praktyków życia gospodarczego, program kształcenia był formułowany
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy.
Przedstawiciele władz Uczelni stale odbywają bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami
przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz innych organizacji w celu zawarcia
Deklaracji dotyczących organizacji i realizacji praktyk zawodowych studentów Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Zawarcie deklaracji gwarantuje studentom
miejsca odbywania praktyk zawodowych w kluczowych podlaskich przedsiębiorstwach,
urzędach samorządowych oraz innych organizacjach. Ważne jest poszukiwanie nowych
miejsc praktyk, tak aby studenci mieli możliwość ich wyboru w Biurze Karier Uczelni.
Ponadto w efekcie doskonalenia programu studiów dodany został przedmiot
umożliwiający realizację praktycznego profilu kształcenia na kierunku finanse i
rachunkowość to Funkcjonowanie i rozwój organizacji. Jest to cykl wykładów prowadzonych
przez osoby z praktyki gospodarczej. Ma on na celu umożliwienie studentom zapoznania z
biznesowym i praktycznym spojrzeniem na zagadnienia, teorie, procesy, z którymi zapoznają
się na zajęciach. Przykładowi przedsiębiorcy, właściciele dynamicznie rozwijających się firm
w województwie podlaskim, którzy przeprowadzili wykłady gościnne na kierunku finanse i
rachunkowość w roku akademickim 2019/2020 to:
- 22.11.19 godz. 17.00 „Jak zbudować autorytet nowoczesnego przywódcy?” –
prelegentka dr Agnieszka Kamińska - trener biznesu i wieloletni nauczyciel akademicki
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2003 r. pracuje z polskimi i
międzynarodowymi grupami liderów. Wspiera przywódców w różnych sektorach gospodarki,
w budowaniu ich autorytetu poprzez rozwój kompetencji oraz nabywanie umiejętności
tworzenia i zarządzania wysoce efektywnymi zespołami (high-performance-teams). Skupia
się na efektywnych sposobach angażowania pracowników oraz na skutecznej komunikacji
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jako fundamentalnej kompetencji przywódczej w myśl przywództwa służebnego (servant
leadership).
- 22.11.19 godz. 15.00 „Efektywność osobista czyli jak osiągać więcej w krótszym czasie”
prelegentka Agnieszka Okuniewska - Psycholog, manager HR, trener biznesu i rozwoju
osobistego. Dyplomowany coach, wykładowca studiów podyplomowych, absolwentka Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się
w zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi, a także w zwiększaniu efektywności
zawodowej i osobistej – posiada międzynarodowy certyfikat trenera Personal Efficiency
Program PEP. Doświadczenie biznesowe i szkoleniowe zdobywała w międzynarodowych
korporacjach oraz instytucjach państwowych i finansowych. Prowadziła szkolenia z zakresu
wypalenia zawodowego i zarządzania czasem dla instytucji państwowych, instytucji
finansowych i korporacji (m.in. Jeronimo Martins, PKN ORLEN, LOTOS, Agencja Rozwoju
Przemysłu, Bank Credit Agricole, PKP Intercity, J&J, ABB) oraz szkolenia otwarte.
- 6.12.19 godz. 17.00 „Skuteczna sprzedaż w social media” prelegent Jan Jankowski
Właściciel agencji social media, konsultant digital marketingu, wykładowca ALK i WSFiZ,
trener facebook ads, szkoleniowiec social media. Organizator konferencji „i” Effect.
w Białymstoku. Doświadczenie i wiedzę o świecie ecommerce, SEO, reklamach Google
Ads/Facebook Ads zdobywał w jednej z najlepszych agencji w Polsce. Współtworzył
strategie marketingowe dla ponad 60 sklepów online. Przeprowadził prawie 100 szkoleń
z systemu reklamowego Facebook Ads, strategii komunikacji w Social Media i chatbotów.
- 24.01.2020 godz. 17.00 „Komunikacja w biznesie i alternatywne metody rozwiązywania
problemów” prelegent Wojciech Żemis. Nauczyciel akademicki, specjalizuje się
w zarządzaniu konfliktem, alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, negocjacją
i mediacją, komunikacją międzypokoleniową i interpersonalną – werbalną i niewerbalną,
mową ciała. Certyfikowany Mediator Zawodowy – Sądowy i pozasądowy – w sprawach
gospodarczych, cywilnych i rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.
Ze względu na pandemię COVID-19 część wykładów w semestrze letnim 2019/2020 miała
formę zdalną i odbyła się za pomocą platformy MS Teams. Wykłady te zostały nagrane, tak
aby studenci, którzy nie byli w stanie połączyć się o wyznaczonej w rozkładzie zajęć godzinie
mogli je odsłuchać w dowolnym momencie. Wykłady te cieszyły się dużą aktywnością
studentów, która była również widoczna na czatach w trakcie wykładów.
- 28.02.2020 godz. 17.00 „Zrównoważone przywództwo w biznesie” prelegent Wojciech
Ochocki – Uczestnik wielu szkoleń z zakresu przywództwa i zarządzania zespołem, a także
programu High Potential dla przyszłych Liderów. Od ponad 25 lat pracujący w IKEA
Industry, zdobywający doświadczenie na wszystkich stanowiskach w obszarze produkcji,
zarządzający zespołami i procesem produkcji, a także projektami w jednostkach
organizacyjnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Od 2017 roku pracujący z nowymi
technologiami w IKEA Industry Orla. Główne obszary zainteresowania to przywództwo
w biznesie, zarządzanie strategiczne oraz rozwój pracownika, a także Lean Managment.
Praktycy życia gospodarczego, którzy przeprowadzili zdalne wykłady w semestrze letnim
2019/2020 to:
- „Lokalna marka na globalnym rynku na przykładzie Cozydots” – 8 maja 2020 godz.
17.00 – prelegentka - Katarzyna Wojtczak – praktyk z doświadczeniem w sprzedaży
międzynarodowej w systemie B2B oraz B2C. Ekspert elektronicznych kanałów dystrybucji
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Amazon, eBay, SocialMedia. Od 2007 roku z sukcesem prowadzi działalność gospodarczą.
Od 2015 lat właściciel dziecięcej marki Cozydots laureata wielu nagród w tym Zabawka
Roku 2019. Doradca zarządu w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej, gastronomicznej,
odzieżowej, gamingowej. Specjalizuje się w ocenie potencjału internacjonalizacji produktów
i usług ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy zachodniej oraz USA. Od kilku lat
pomaga polskim firmom zaistnieć na rynkach globalnych stosując najnowsze narzędzia oraz
techniki sprzedaży.
- Jak budować odporność psychiczną w świecie zmian? – DNA efektywności Lidera” 20
maja 2020, godzina 17:00 – prelegent Sylwester Pilipczuk – licencjonowany konsultant
Mental Toughness (MTQ48), m.in. specjalizujący się w badaniu siły i odporności
psychicznej.
Wykłady gościnne w ramach przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji
(Akademia Dobrych Praktyk) w roku akademickim 2020/2021:
– „Rozwój w świecie VUCA – kompetencje przyszłości” – 6.11.2020 godz. 17.00 prelegentka
Magdalena Siemieńczuk, dyrektor personalny w SaMasz Sp. z o.o.
- „Idea Klasteringu – przewaga dzięki współpracy w czasach kryzysowych” – 20.11.2020
godz. 17.00 prelegent Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali,
Krajowego Klastra Kluczowego. Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju –
stowarzyszenia będącego koordynatorem Klastra.
- „Zarządzanie turkusowe w banku spółdzielczym na przykładzie Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem” - 04.12.20 godz. 17:00 prelegent Tadeusz Nosek – Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
WSFiZ w Białymstoku przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy z podmiotami
otoczenia społeczno-gospodarczego, o czym świadczy m. in. utworzenie w strukturze
kierownictwa uczelni stanowiska Prorektora ds. Współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, które zajmuje dr Anatoliusz Kopczuk. Dr Anatoliusz Kopczuk jest m.in.
odpowiedzialny za studia MBA, którego słuchaczami się osoby zajmujące stanowiska
kierownicze w podlaskich przedsiębiorstwach. Ponadto z ramienia uczelni uczestniczy
w pracach Klastra Obróbki Metali (jest też członkiem Rady tego Klastra), Wschodniego
Klastra Budowlanego, Podlaskiego Forum Terytorialnego przy Marszałku Województwa
Podlaskiego, członkiem Rady Podlaskiego Klubu Biznesu, członkiem Rady Fundacji
Regionalny Ekosystem Innowacji i od 17 lat jest członkiem Kapituły Podlaskiej Złotej Setki
Przedsiębiorstw „Kuriera Porannego” (http://zlotasetkapodlaskie.pl/kapitula/)– regionalnego
rankingu przedsiębiorstw
Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest także inicjatorem
i organizatorem corocznego Kongresu Liderów Zmian. Odbyły się już cztery edycje kongresu
(w latach 2016, 2017, 2018, 2019). W każdym z nich uczestniczyło kilkaset przedstawicieli
przedsiębiorców z województwa podlaskiego oraz województw ościennych oraz wielu
studentów kierunku finanse i rachunkowość. Bezpośredni kontakt studentów z pracodawcami
w trakcie Kongresu niejednokrotnie skutkował pomocą w znalezieniu miejsc praktyk oraz
pracy. Od roku 2020 zastosowana został z sukcesem forma Kongresu Liderów Zmian online
w formie comiesięcznych webinariów (17 dnia każdego miesiąca o godz. 17.00) począwszy
od 17 czerwca 2020. Wiodącym tematem webinariów jest „Czego uczy nas obecny kryzys”
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wokół którego koncentruje się dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami praktyki
gospodarczej.
Ocena i doskonalenie form współpracy i wpływu jej rezultatów na program studiów jest
dokonywana w sposób ciągły. Zazwyczaj ma miejsce podczas zebrań Rektora uczelni
z Prorektorami, Dziekanem oraz kierownikami wybranych komórek uczelni. Pomysły
na doskonalenie form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zazwyczaj
pojawiają się w trakcie wspólnych dyskusji. W ten sposób w ostatnich latach wypracowano
pomysły na cykle zajęć dla studentów w ramach tzw. wykładów z praktykami (czyli
przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji), Akademii Dobrych Praktyk, Akademii
Kompetencji Przyszłości, corocznej konferencji skupiającej praktyków gospodarczych tzw.
Kongresu Liderów Zmian. Wymuszone epidemią zawieszenie funkcjonowania uczelni było
przyczynkiem do przeniesienie dyskusji na polu pracodawcy – studenci do Internetu i tak
powstał pomysł, który również został wdrożony w życie webinarium – Kongres Liderów
Zmian online.
W związku z epidemię COVID-19 wszelkie dyskusje, również na polu oceny
i doskonalenia form współpracy i wpływu jej rezultatów na program studiów, zostały
przeniesione na Platformę MS Teams. Prorektor ds. Współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym pod hasłem „Kreator” zorganizował zespół zajmujący się tymi problemami.
Cykliczne spotkania (przynajmniej raz w tygodniu) owocują pomysłami, które są wdrażane
w życie i które mają wpływ na urozmaicenie i wzbogacenie programu studiów o aspekty
praktyczne w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6:
Pracownicy WSFiZ w Białymstoku uczestniczą w pracach następujących organizacji:
1. Polski Klaster Budowlany - Krajowy Klaser Kluczowy - Uczelnia jest członkiem;
2. Klaster Obróbki Metali - Krajowy Klaser Kluczowy - Uczelnia jest członkiem;
z ramienia Uczelni prorektor dr Anatoliusz Kopczuk jest członkiem Rady Klastra;
3. Info Tech Klaster Technologiczny - Uczelnia jest członkiem
4. Podlaski Klub Biznesu - Umowa o współpracy; Uczelnia jest członkiem; Rektor jest
członkiem Konwentu Klubu);
5. Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji - Uczelnia jest członkiem; Prorektor dr A.
Kopczuk jest z ramienia Uczelnia członkiem Rady Fundacji
6. Stowarzyszenie Podlaska Rada Regionalna Przemysłu Przyszłości - Rektor doc. dr
Edward Hościłowicz jest członkiem Rady Stowarzyszenia.
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach
rozwoju kierunku (przy uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów)
Kierunek finanse i rachunkowość prowadzi intensywną współpracę międzynarodową
w zakresie dydaktyki. Przede wszystkim programy kształcenia są konsultowane
w partnerskich uczelniach zagranicznych w ramach wyjazdów szkoleniowych. Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych konsultowała program kształcenia w ramach wizyt
w następujących uczelniach: Uniwersytet w Cordobie (Hiszpania) – kwiecień 2018;
Universidad Pontificia de Salamanca (Hiszpania) -kwiecień 2017; Universidad de Sevilla
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(Hiszpania) – maj 2016; Instituto Superior de Comunicaçao Empresarial w Lizbonia
(Portugalia) – kwiecień 2015; Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Republika Czeska)
kwiecień 2012; Uniwersytet Babes Bolyai w Cluj Napoca (Rumunia) kwiecień 2013;
Kazimieras Simonavicius University, Wilno, (Litwa) październik 2013. W trakcie wyjazdów
szkoleniowo-dydaktycznych m.in. konsultowano formułowanie i realizację programów
kształcenia i jego efektów oraz omawiano problematykę badań naukowych ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości publikacji wyników badań.
Źródłem inspiracji w zakresie kształtowania sylabusów i metod realizacji procesu
dydaktycznego są także wyjazdy wykładowców do zagranicznych uczelni partnerskich.
Wykładowcy, którzy biorą udział w Programie Erasmus+ i wyjeżdżają do zagranicznych
uczelni partnerskich zdobywają nowe doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć
w międzynarodowym otoczeniu i często zapoznają się z programami przedmiotu
realizowanymi w uczelni zagranicznej. Ma to wpływ na sposoby realizacji procesu
dydaktycznego w uczelni macierzystej po powrocie oraz określanie efektów kształcenia.
Jednocześnie w WSFiZ w Białymstoku odbywają się regularnie wykłady w języku
angielskim, prowadzone przez pracowników przyjeżdżających w ramach Programu
Erasmus+.
Nie tylko pracownicy kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą w zagranicznych
wyjazdach naukowo-dydaktycznych, ale również przedstawiciele uczelni zagranicznych
odwiedzają WSFiZ w Białymstoku. W czasie takich pobytów prowadzone są też rozmowy
o różnicach w programach nauczania, treściach programowych oraz sposobach ich realizacji.
W trakcie tych spotkań analizowano możliwość współorganizacji konferencji naukowych,
realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wspólnych zadań dydaktycznych.
Wydział Nauk Ekonomicznych, w tym kierunek finanse i rachunkowość jest
współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w WSFiZ
w Białymstoku lub w uczelni partnerskiej. W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługuje
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kreatywność i Innowacyjność w Gospodarce
Regionu, która odbyła się w czerwcu 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych WSFiZ
w Białymstoku. Efektem tej konferencji są publikacje osób prezentujących referaty
w Czasopiśmie Przedsiębiorstwo & Finanse.
Wydział Nauk Ekonomicznych jest wydawcą Czasopisma Przedsiębiorstwo
& Finanse. Radę Naukową czasopisma tworzą także przedstawiciele z zagranicy – Steven T.
Yen, W. Florkowski (USA), V. Lakis (Litwa), A. Bondar, L. Niekharosheva (Białoruś),
Ahmet Ozturk (Turcja), Maret Branten, Jüri Martin (Estonia), Indira Dzagania (Gruzja).
Czasopismo to prowadzi intensywną współpracę zagraniczną z ośrodkami naukowymi.
Przykładowe zagraniczne ośrodki naukowe, których przedstawiciele publikują swoje
oryginalne prace naukowe w Półroczniku Przedsiębiorstwo & Finanse to:
• International Business School at Vilnius University, Litwa;
• Mykolas Romeris University, Litwa;
• University of Economics Bratislava, Słowacja;
• University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Słowacja;
• Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Słowacja;
• Russian State Social University (branch office in Minsk), Białoruś;
• Sumy State University, Ukraina;
• Ivan Franko National University in Lviv, Ukraina.
Znaczenie współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki i badań naukowych dla
kierunku finanse i rachunkowość jest ogromne. Przede wszystkim umożliwia wymianę
doświadczeń naukowo-dydaktycznych pracowników kierunku. Pracownicy prowadząc zajęcia

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

53

na uczelniach zagranicznych poznają specyfikę funkcjonowania uczelni w innych krajach
Unii Europejskiej oraz poza UE a zdobyte doświadczenia wykorzystują w pracy
ze studentami kierunku. Zdobyte kontakty zagraniczne skutkują realizacją wspólnych
projektów badawczych, publikacją prac naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych,
współorganizacją konferencji naukowych czy też poznawaniem nowych kultur.
Wizyty osób z zagranicznych ośrodków naukowych umożliwiają organizację
seminariów naukowych, w których uczestniczą pracownicy kierunku oraz studenci. Studenci
mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych
organizowanych na wydziale.
Niewątpliwie ważnym i trwałym aspektem międzynarodowej i naukowej współpracy
WSFiZ w Białymstoku jest organizowane cyklicznie od roku 2004 polsko-niemieckie
seminarium „Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska”. Co roku
reprezentanci środowiska akademickiego z Polski, Niemiec, a także Białorusi prowadzili
inspirujące debaty w Filii WSFiZ w Ełku. Obok wykładowców z wymienionych krajów
uczestniczą w nim od trzech lat także dwaj przedstawiciele Uniwersytetu w Princetown
(USA). Od czterech lat seminarium organizowane jest we współpracy z Fundacją Konrada
Adenauera w Polsce oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Celem seminarium jest
dyskutowanie idei społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej w kontekście
aktualnych wydarzeń w Europie i świecie.
Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu,
ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych
Wydział Nauk Ekonomicznych w każdym semestrze posiada w ofercie dydaktycznej
ok. 6-8 przedmiotów realizowanych w języku angielskim. W zajęciach w języku angielskim
uczestniczą przede wszystkim studenci z zagranicy (w szczególności z Rosji, Białorusi
i Ukrainy), którzy studiują na kierunku w języku polskim, lecz alternatywnie mogą wybrać
przedmiot, który jest realizowany w języku angielskim. Podobną formułę wyboru mają
studenci studiujący w języku polskim. Mogą albo uczestniczyć w zajęciach i zaliczać
przedmiot w języku polskim, bądź wybrać jego odpowiednik realizowany w języku
angielskim.
Zajęcia anglojęzyczne są także przeznaczone dla studentów studiujących w ramach
Programu Erasmus+. Rocznie w ramach programu Erasmus+ w zajęciach anglojęzycznych
uczestniczy około 20 studentów (semestralnie około 10) z takich krajów jak Turcja, Rumunia,
Włochy, Hiszpania. Studenci często przedłużają swój 1-semestralny pobyt i zostają na
semestr drugi (studiują więc cały rok w WSFiZ w Białymstoku) co świadczy pozytywnie o
jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Możliwość uczestnictwa w zajęciach
wraz ze studentami studiującymi w ramach programu Erasmus+ jest również doskonałą
okazją do praktycznego ćwiczenia języka obcego. Poza tym studenci mają również
możliwość integracji ze studentami zagranicznymi poza uczelnią.
Zajęcia anglojęzyczne realizowane są w większości przez pracowników WNE. Jednak
niektóre przedmioty są realizowane przez wykładowców reprezentujących zagraniczne
uczelnie. Oprócz regularnej oferty zajęć w języku angielskim WNE proponuje wykłady
gościnne prowadzone przez goszczących w Uczelni visiting professors, które również cieszą
się dużym zainteresowaniem studentów.
Doskonałą okazją od udoskonalenia języka obcego jest możliwość wyjazdu na studia
do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ lub na praktykę
zagraniczną w wybranej przez studenta instytucji zagranicznej. Studenci chętnie korzystają
z tej okazji i co cieszy ze względu na praktyczny profil kształcenia na kierunku finanse
i rachunkowość coraz częściej wyjeżdżają również na praktyki zagraniczne.
Władze uczelni rokrocznie w październiku organizują zebrania ze studentami 1 roku
studiów w trakcie którego informują o możliwości skorzystania z programu Erasmus+.
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Spotkanie informacyjne ma również na celu zapoznanie studentów z możliwością odbycia
semestru studiów w ramach Programu Erasmus+. Studenci otrzymują także kalendarzyk
studenta z wymienionymi uczelniami partnerskimi. Mobilność studentów zwiększają
regularne spotkania Dziekana oraz pracowników Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy
z Zagranicą z potencjalnymi kandydatami. Indywidualne rozmowy motywują studentów do
aplikowania o wyjazd w ramach Programu Erasmus+.
Studenci mogą wyjeżdżać na studia do tych ośrodków zagranicznych, z którymi
Uczelnia ma podpisaną umowę. Wykaz umów dostępny jest na stronie internetowej uczelni
http://www.terazwsfiz.pl/erasmus/ oraz w Kalendarzyku studenta.
Uczelnie partnerskie Erasmus+ WSFiZ w Białymstoku
KA 103
• Universite de Mons w Belgii, B MONS21 (Business and Administration)
• P.A. College na Cyprze, CY LARNACA01 (Business and Administration)
• University of Zadar, Chorwacja, HR ZADAR01 (Management and Administration)
• Harokopio University, Grecja, G KALLITH01 (Management and Administration)
• Kazimieras Simonavicius University na Litwie, LT VILNIUS24 (Business and
Administration)
• University of Malta na Malcie, MT MALTA01 (Business and Administration)
• Integrated Business Faculty, Macedonia Północna, MK SKOPJE03 (Management and
Administration)
• Universitat Koblenz-Landau w Niemczech, D
KOBLENZ02 (Business and
Administration)
• Instituto Politecnico de Lisboa w Portugalii, P LISBOA05 (Business and Administration)
• Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj Napoca w Rumunii, RO CLUJNAP01 (Economics)
• University of Economics in Bratislava, Słowacja, SK BRATISL03 (Business and
Administration)
• Uludag University w Turcji, TR BURSA01 (Economics)
• Balikesir University w Turcji, TR BALIKES01 (Business and Administration,
Management and Administration, Computer Science)
• Istanbul Kultur University w Turcji, TR ISTANBU19 (Business and Administration)
• Ataturk University w Turcji, TR ERZURUM01 (Tourism, Catering, Hotel Management)
• Karadeniz Technical University w Turcji, TR TRABZON01 (Business and
Administration)
• Siirt University w Turcji, TR SIIRT01 (Economics, Computer Engineering, Business)
• Marmara University, Turcja, TR ISTANBU05 (Economics)
• Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro we Włoszech, I BARI01 (Economics)
• Universita degli studi di Verona we Włoszech, I VERONA01 (Business and
Administration)
KA 107
• Private educational institute “Moscow Witte University”, Federacja Rosyjska,
(Management and Administration)
• National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Federacja Rosyjska
(Management and Administration)
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• Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Semey, Kazachstan, (Management
and Administration)
• Higher Educational Establishment of the Federation of Trade Unions of Belarus
International University MITSO, Białoruś (Management and Administration)
Należy również dodać, że w ramach współpracy z Kazachskim Innowacyjnym
Uniwersytetem Prawa i Nauk Humanistycznych w Semey w Kazachstanie w dniach 25.11 09.12.2016 r. 10 wykładowców Wydziału Nauk Ekonomicznych prowadziło wykłady dla
studentów tej uczelni.
Zgodnie z geograficznym kryterium doboru instytucji partnerskich WSFiZ zawiera
umowy o współpracy z uczelniami z różnych krajów UE i leżących poza UE kierując się
zasadą zróżnicowania regionalnego położenia partnerów. W przypadku wyjazdu na studia
bądź praktykę ułatwia to studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym
podjęcie decyzji co do wyboru kraju docelowego w zależności od znajomości wymaganego
języka obcego. Dzięki takiej polityce zróżnicowanego doboru uczelni i instytucji partnerskich
studenci i pracownicy mają możliwość wyjazdu nie tylko do krajów anglojęzycznych, ale
również do krajów, gdzie oficjalnym językiem jest np. język niemiecki, francuski, włoski czy
rosyjski.
Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów
weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich
oceny
Zgodnie z programami studiów realizowanymi od roku 2019/20 studenci mają
obligatoryjnie do zaliczenia na każdym semestrze studiów I stopnia zajęcia w języku obcym
(do wyboru angielskim lub rosyjskim). W semestrze 1, 2, 3 i 4 studenci uczestniczą
w lektoratach językowych w wymiarze 30 godz. na studiach stacjonarnych oraz 21 godz.
na studiach niestacjonarnych. W ramach semestru 5 realizują przedmiot język obcy
specjalistyczny w wymiarze 30 godz. studia stacjonarne / 16 godz. studia niestacjonarne.
Semestr 6 to przedmiot Practical English Course lub Prakticheskij Kurs Russkogo Jazyka w
wymiarze 20 godz. studia stacjonarne / 16 godz. studia niestacjonarne.
Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się po każdym semestrze studiów. Na
studiach I stopnia semestry 1, 2, 3 oraz 5 i 6 kończą się zaliczeniem przedmiotów. Po
4 semestrze studiów studenci zdają egzamin z języka obcego potwierdzający znajomości
języka na poziomie B2. Weryfikacja efektów uczenia się została omówiona w sylabusach
przedmiotowych i zakłada, że obliczenie końcowej oceny z egzaminu polega na zsumowaniu
punktów z poszczególnych jego składowych, przy czym:
- mówienie stanowi 25% końcowej oceny,
- rozumienie ze słuchu - 10%,
- czytanie ze zrozumieniem - 15%,
- pisemne reagowanie językowe - 25%,
- znajomość słownictwa branżowego - 25%.
Dodatkowe możliwości, jakie mają studenci w ramach usprawnienia posługiwania się
językiem obcym to:
- możliwość uczestnictwa w zajęciach w języku angielskim dla studentów uczestniczących
w programie Erasmus +;
- możliwość nieformalnych spotkań (np. podczas otrzęsin) ze studentami uczestniczącymi
w programie Erasmus+;
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- możliwość wyjazdu na semestr studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach
programu Erasmus+;
- możliwość odbycia praktyki zawodowej w instytucji zagranicznej w ramach programu
Erasmus+;
- możliwość uczestnictwa w wykładach gościnnych oraz seminariach naukowych w języku
angielskim bądź rosyjskim realizowanych w WSFiZ w Białymstoku;
Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry
Dotychczas prawie 220 studentów WSFiZ w Białymstoku skorzystało z szansy jaką
daje uczestnictwo uczelni w Programie Erasmus+. Jednocześnie 410 studentów uczelni
partnerskich uczestniczyło w zajęciach prowadzonych w ramach Programu w WSFiZ.
Studenci przyjeżdżający oprócz wykładów prowadzonych w języku angielskim, mają
możliwość integracji ze studentami WSFiZ poprzez uczestnictwo w imprezach studenckich
jak piknik, zawody sportowe, otrzęsiny, „Matrioszka”, „Intercultural meeting”. Opowiadają
studentom WSFiZ o swoich doświadczeniach oraz o krajach z których pochodzą, co sprzyja
obustronnemu poznaniu, integracji oraz budowaniu dialogu międzykulturowego.
Wymiana międzynarodowa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
organizowana jest w uczelni centralnie przez Dział Dydaktyki, Nauki i Współpracy
z Zagranicą. Wymiana międzynarodowa realizowana jest w ramach umów bilateralnych
z uczelniami zagranicznymi, a także programów edukacyjnych jak Program Erasmus+
(projekty KA103 i KA107). Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ w uczelni jest
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk. Funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+
pełnią Dziekani poszczególnych wydziałów.
Dział Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje przyjeżdżających
i wyjeżdżających studentów oraz wykładowców i pracowników o programie Erasmus+ przez
stronę internetową http://www.terazwsfiz.pl/erasmus/. Wydawany przez Dział „Kalendarzyk
studenta Erasmusa” (dla studentów wyjeżdżających i odrębny dla przyjeżdżających, który jest
wysyłany do uczelni partnerskich) zawiera informacje praktyczne - dotyczące procedury
ubiegania się o wyjazd, studiów i uczelni. W ten sposób potencjalni kandydaci na wyjazdy
uzyskają informacje o możliwościach wyjazdu. Dla studentów rozpoczynających studia
w WSFiZ organizowane jest spotkanie informacyjno-organizacyjne, w którym uczestniczy
opiekun roku, kierownik Dziekanatu, Dziekan. Na spotkaniu przekazywane są ogólne
informacje dotyczące studiów, a także zasad i procedur związanych z wyjazdami w ramach
programu Erasmus+. Na starszych latach do potencjalnych kandydatów próbuje się dotrzeć
drogą indywidualnej selekcji. Wykładowca języka obcego zachęca osoby znające język do
uczestnictwa w programie, Koordynatorzy Wydziałowi zachęcają studentów w szczególności
tych, z którymi mają zajęcia, wykładowcy, którzy brali udział w programie- przekazują
studentom informacje praktyczne o uczelniach które odwiedzili, pracownicy Działu
Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą zajmujący się Programem Erasmus+ prowadzą
indywidualne konsultacje ze studentami. Pracownicy informowani są o możliwościach
wyjazdu poprzez stronę internetową, wiadomości e-mail (często z „ofertami”/informacjami
o „International week”, uzyskiwanymi z uczelni partnerskich), na zebraniach, poprzez
indywidualne rozmowy z pracownikami Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Upowszechnianie informacji o wyjazdach, dzielenie się doświadczeniami przez
pracowników, a także zachęcanie do kolejnych odbywa się także na otwartych spotkaniach
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upowszechniających rezultaty projektu Erasmus. Pracownicy, którzy wyjeżdżali prezentują na
nich swoje doświadczenia, opowiadają o uczelniach które odwiedzili.
Dokumenty aplikacyjne na wyjazd studenci składają w Dziale Dydaktyki, Nauki
i Współpracy z Zagranicą po uzyskaniu opinii Koordynatora Wydziałowego w terminach:
do 20 kwietnia i do 20 października. Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja
Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji
i kwalifikacji studentów na wyjazdy. Zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy
oraz skład Komisji Kwalifikacyjnej określa wydawane co roku Zarządzenie Rektora WSFiZ.
Osoba kwalifikowana na wyjazd w Programie Erasmus+ może posiadać obywatelstwo
dowolnego kraju świata. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności
do społeczności akademickiej uczelni (status studenta). Pozwala to na branie udziału
w mobilności grupie studentów obcokrajowców, która studiuje w WSFiZ i coraz częściej
korzysta z wyjazdów (głównie studenci z Rosji, Białorusi). Przed wyjazdem studenta
do instytucji zagranicznej student w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym
Programu Erasmus+ oraz stroną przyjmującą na studia bądź praktykę podpisuje „Learning
Agreement” – Porozumienie o programie zajęć (w przypadku wyjazdu na studia), a także
„Training Agreement” – Porozumienie o programie praktyki (w przypadku wyjazdu
na praktykę) - uwzględniające kwestie uznania osiągniętych efektów „recognition”. Za
wyjazdy studentów od strony merytorycznej odpowiedzialny jest Koordynator Wydziałowy
Programu Erasmus+.
Pracownicy mogą wyjeżdżać w ramach Programu Erasmus+ w celu przeprowadzenia
zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej lub odbycia szkolenia prowadzącego
do rozwoju i nabycia kwalifikacji zawodowych, odbywającego się w uczelni lub innej
organizacji. Rekrutacja na wyjazdy pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku odbywa się w trybie ciągłym – do wyczerpania miejsc. Zasady rekrutacji
i kwalifikacji na wyjazdy pracowników WSFiZ reguluje ustalane co roku Zarządzenie
Rektora. Podstawą kwalifikacji jest sporządzony "Indywidualny program nauczania" lub
"Indywidualny program szkolenia", który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą.
Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu
kryteria jakościowe mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Ponadto preferencyjnie mogą
być traktowani pracownicy etatowi uczelni, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem
pracy. Za wyjazdy nauczycieli akademickich od strony merytorycznej odpowiedzialny jest ich
przełożony (Dziekan Wydziału), za pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
ich bezpośredni przełożeni. W WSFiZ obowiązuje dwustopniowa procedura kwalifikacji
pracownika na wyjazd. Kwalifikacji wstępnej kandydata na wyjazd dokonuje jego przełożony
biorąc pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne
pracownika. Zatwierdzenia kandydatury danego pracownika na wyjazd dokonuje Uczelniany
Koordynator Programu Erasmus+. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu
przeprowadzenia zajęć wymaga realizacji 8 godzin zajęć (wyjazd na 1 tydzień). W ramach
Programu dopuszczalne są okresy mobilności od 2 dni do 2 miesięcy, przy czym w WSFiZ
pracownicy wyjeżdżają najczęściej na 1 tydzień. Wyjazd pracownika WSFiZ w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu szkoleniowym traktowany jest – w stosunku
do jego stanowiska pracy - jako podróż służbowa, przy czym dofinansowanie jakie otrzymuje
pracownik pochodzi z funduszy programu Erasmus+. Przyznane dofinansowanie nie musi
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pokrywać wszystkich kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej.
Zasady finansowania wyjazdów (zarówno studentów jak i pracowników) określa Zarządzenie
Rektora WSFiZ ustalane na dany rok akademicki. Pracownik WSFiZ, po realizacji wyjazdu,
celem rozliczenia wyjazdu i uznania mobilności jest zobowiązany do dostarczenia Uczelni
dokumentu potwierdzającego pobyt w uczelni przyjmującej (określający czas pobytu oraz
liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych – w przypadku wyjazdu dydaktycznego
oraz określający czas pobytu i zrealizowanie programu szkolenia w instytucji przyjmującej –
w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych) oraz do wypełnienia Ankiety Stypendysty
(w wersji online), a także złożenia pisemnego sprawozdania z wyjazdu zawierającego
informacje o instytucji przyjmującej oraz przebiegu wyjazdu. Sprawozdanie z wyjazdu
wykorzystywane jest w uczelni do upowszechniania informacji o rezultatach wyjazdu a także
promowania programu. Uznanie mobilności pracowników w uczelni ma charakter formalny.
W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych uczestnictwo w mobilności jest
elementem okresowej oceny pracownika. Uczestnictwo w mobilności jest, między innymi,
brane pod uwagę przy przyznawaniu przez Rektora dyplomów/wyróżnień za dany okres.
Umowy dotyczące wyjazdu i wypłaty stypendium Erasmus+ przygotowywane są
w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą zarówno dla wyjeżdżających studentów
jak i pracowników. Umowy przygotowywane są i podpisywane po tym jak zostanie
zamknięty etap ostatecznej kwalifikacji na wyjazd i uczestnik mobilności uzyska
potwierdzenie z instytucji przyjmującej i przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.
Sposób wypłaty grantu zapisywany jest w umowie. Wysokość grantu wyliczana jest
w systemie Mobility Tool. Studentom wypłacany jest grant w dwóch ratach (pierwsza przed
wyjazdem stanowiąca 90 % całkowitego grantu oraz druga rata – po powrocie studenta
i rozliczeniu wyjazdu). Pracownikom wypłacany jest grant w jednej racie, przed wyjazdem
pracownika.
Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku mają możliwość
wyjazdu na praktykę do organizacji znajdujących się w krajach objętych Programem
Erasmus+. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Praktyka może stanowić część
programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych
umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze
godzin. Każdy student WSFiZ zarejestrowany na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych
może odbyć taką praktykę. Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.
Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie
przewidywanym w planie studiów. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ możliwe są także
wyjazdy na praktykę studentów posiadających status absolwenta uczelni. Dotychczas
w WSFiZ zrealizowano 15 wyjazdów studentów na zagraniczną praktykę.
Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku
Tabela 7 przedstawia liczbę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
w poszczególnych krajach oraz liczbę nauczycieli akademickich z zagranicy prowadzących
zajęcia na kierunku finanse i rachunkowość.
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Tabela 7
Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w poszczególnych krajach oraz
liczba nauczycieli akademickich z zagranicy prowadzących zajęcia na kierunku finanse i
rachunkowość
Liczba nauczycieli akademickich
z zagranicy prowadzących zajęcia na
Nazwa
prowadzących zajęcia za granicą
ocenianym kierunku
kraju
2015/
2016

Cypr
Hiszpania
Litwa
Estonia
Malta
Portugalia
Białoruś
Kazachsta
n
Rosja
Turcja
Gruzja

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

1
1
1
1

1
1
1
2

1

3
1

1

3
1

1
2

W roku 2019/2020 w WSFiZ w Białymstoku w ramach Programu Erasmus+ studiowało 11
studentów z zagranicznych uczelni partnerskich (Balikesir University w Turcji, Uludag
University w Turcji, Karadeniz Technical University w Turcji, Moscow Power Engineering
Institute w Rosji, International University MITSO na Białorusi).
W ramach Programu Erasmus+ zostały podpisane umowa o współpracy bilateralnej z:
1) Harokopio University w Grecji,
2) University of Zadar w Chorwacji,
3) Instituto Politecnico de Lisboa w Portugalii.
Podpisane umowy bilateralne umożliwiają wymianę studentów i nauczycieli akademickich
oraz innych pracowników Uczelni.
W roku akademickim 2019/2020 studia w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach
Programu Erasmus+ odbyła:
1) 1 studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku – studiowała
w Instituto Politecnico de Lisboa w Portugalii.
W roku akademickim 2019/2020 zrealizowano:
3 wyjazdy pracowników administracyjnych WSFiZ w Białymstoku w celach
szkoleniowych:
1) Kazimieras Simonavicius University na Litwie (2 osoby),
2) Universita Degli Studi di Bari Aldo Moro we Włoszech (1 osoba),
1 pracownik WSFiZ wyjechał w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej
uczelni partnerskiej – wyjazd do:
1) PA College na Cyprze.
Ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz doskonalenia warunków
sprzyjających podnoszeniu jego stopnia jak również wpływu rezultatów umiędzynarodowienia
na program studiów i jego realizację jest dokonywana systematycznie.
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Uczelnia dba o zapewnienie wysokiej jakości realizowanych działań w programie Erasmus+.
W Uczelni regularnie prowadzone jest badanie uczestników programu Erasmus+, którego celem
jest uzyskanie opinii studentów przyjeżdżających do WSFiZ w Białymstoku na temat obsługi,
oferty dydaktycznej, warunków kształcenia oraz innych doświadczeń związanych z mobilnością
Erasmus+. Badanie realizowane jest przez dział obsługujący program Erasmus+ i polega na
wypełnieniu formularza/ankiety przez studenta przed jego wyjazdem. Badanie prowadzone jest
wyłącznie w języku angielskim. Studenci i pracownicy wyjeżdżający dzielą się też opinią
o mobilności we “Wspomnieniach z wyjazdu Erasmus+”, które są publikowane w Kalendarzyku
studenta lub stanowią przedmiot dyskusji na spotkaniach upowszechniających rezultaty
wyjazdów.
Kwestie umiędzynarodowienia procesu kształcenia są omawiane podczas zebrań Rektora
uczelni z Prorektorami, Dziekanem oraz kierownikami wybranych komórek uczelni
(kierownika Dziekanatu, pracownika Działu Dydaktyki, Nauki oraz Współpracy
Międzynarodowej). Ponadto sprawy umiędzynarodowienia uczelni oraz procesu kształcenia
są wdrażane w trakcie wizyt przedstawicieli z zagranicznych uczelni partnerskich.
W ostatnim okresie były to:
02.02.2020 - 08.02.2020 - prof. Igor Krepkov (Deputy Head of the Department of Information
Technology and Safety) razem z Iriną Kulik z Moscow Power Engineering Institute w Rosji,
cel wizyty: omówienie nowych perspektyw organizacji mobilności akademickiej studentów
i wykładowców
18-22.11.2019 - przyjazd w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+
Shustova Yelena MBA, PhD, Vice - rector for International Cooperation Kazakh
Humanitarian Law Innovative University
7 czerwca 2019 - seminarium naukowe z udziałem Prof. Zurab Khonelidze, Rektora
Suchumskiego Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi, Ambasadora Nadzwyczajnego
i Pełnomocnego Prezydenta Gruzińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych i Prof. Indiry
Dzagania, dyrektora departamentu Stosunków Międzynarodowych i Międzykulturowych
Suchumskiego Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi, głównej redaktor czasopisma
naukowego „Komunikacja międzykulturowa”, Doktor nauk filologicznych. Tematyka
seminarium: „Dyplomacja uniwersytecka” (prof. Zurab Khonelidze), „Istota komunikacji
międzykulturowej we współczesnym świecie” (prof. Indira Dzagania)
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku z Suchumskim Uniwersytetem
Państwowym w Tbilisi od roku 2020 będą realizować projekt wymiany międzynarodowej
w ramach Programu Erasmus+ (KA 107 2020).
10-17.02.2019 - Pani Irina Kulik z Moscow Power Engineering Institute w Rosji, przyjazd
szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+
15-20 grudzień 2018 - Prof. Vesselin Blagoev
Prorektor ds. Jakości, Standardów i Dyrektor ds. Struktur Lokalnych, Varna University of
Management, Sofia, PhD Shustova Yelena, Head of International Departmen Kazakh
Humanitarian Law Innovative University
17 grudnia 2018: wykład dr Yelena Shustova „Reklama i promocja produktów bankowych”,
wykład Prof. Vesselin Blagoev w ramach Akademii Przyszłości “Cultural Cleavage And The
Management Models”
18 grudnia 2018, spotkanie gości ze studentami z Kazachstanu w WSFiZ
spotkanie gości z wiceprezesem KIG w Białymstoku Panem Witoldem Karczewskim
Wizyta Prof. Vesselin Blagoev zaowocowała podpisaniem umowy o współpracy uczelni
z Uniwersytetem Zarządzania w Warnie w Bułgarii.
17.01.2017-19.01.2017 - Pan Bilal Sahan z Baikesir University w Turcji, przyjazd w celach
szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+
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14-18.11.2016 - Pani Irina Laparevich, Centre for International Education, Moscow Witte
University, Rosja, przyjazd w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+
4-8.10.2016 - Pani Irina Kulik z Moscow Power Engineering Institute w Rosji, przyjazd
szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+
12-14.04.2016 - Pan Cuneyt Sargin, Pan Mustafa Bozkurt, Pan Yakup Tuncel z Balikesir
University w Turcji, przyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+
Jednym z elementów wymienionych powyżej wizyt była analiza programu studiów oraz jego
realizacji zarówno na Wydziale Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku oraz
w uczelniach, które były reprezentowane przez zaproszonych gości. Efektem tychże spotkań
były wnioski i propozycje usprawnień uwzględniane w pracy dydaktycznej prowadzonej
na kierunku finanse i rachunkowość.
Należy podkreślić, że Wydział Nauk Ekonomicznych przywiązuje dużą wagę
do umiędzynarodowienia uczelni, które stanowi wsparcie procesu dydaktycznego. Od wielu
lat uczelnia prowadzi międzynarodową współpracę z podmiotami edukacyjnymi na podstawie
podpisanych umów bilateralnych. Od roku 1998 uczestniczy w Programie Erasmus. Obecnie
współpracuje z 24 uczelniami, z którymi WSFiZ prowadzi wymianę w ramach Programu
Erasmus+ (20 w ramach projektów KA103 oraz 4 w ramach projektów KA107).
Większość umów dotyczy wymiany studentów i/lub wykładowców w zakresie
”Business and Administration” oraz „Economics”. Podpisanie umowy wiąże się każdorazowo
z zapoznaniem z programami studiów w uczelni partnerskiej, między innymi w celu oceny
ich zbieżności z programem studiów w uczelni macierzystej, tak by student wyjeżdżający
na semestr do zagranicznej uczelni miał ten semestr zaliczony w WSFiZ. Ocena zgodności
programu studiów w uczelni macierzystej i zagranicznej, a co za tym idzie zapoznanie
z efektami kształcenia, sylabusami dostępnymi w ramach Katalogu przedmiotów należy
do kierownika jednostki (Dziekana) i opiera się na współpracy z uczelnią zagraniczną.
Umowy realizowane w ramach Programu Erasmus+ KA103 wygasają w roku 2021 i będą
odnawiane. Będzie się to wiązało z ponownym porównaniem i oceną programów kształcenia
w uczelniach partnerskich, dla wszystkich kierunków kształcenia.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7:
W związku z epidemię COVID-19 część działań zaplanowanych na semestr letni 2019/2020
zostało odwołane lub przełożone na późniejsze terminy.
Pracownicy WSFiZ w Białymstoku którzy planowali wyjazd w ramach Programu Erasmus+
ale wyjazdy zostały odwołane ze względu na epidemię Covid-19:
1) Aniela Staszewska, planowany termin: 30-03.2020-03.04.2020, uczelnia: PA College,
Larnaca, Cypr
2) Anna Hlebowicz-Kozioł, planowany termin: 6-10 kwietnia 2020, uczelnia: Eszterházy
Károly University, Węgry, w ramach: International Week 2020 „Vision 2020:
Innovation in English Foreign Language Teaching”
3) Anna Iwacewicz-Orłowska, planowany termin 8-12 czerwca 2020, uczelnia: Integrated
Business Faculty w Skopje - Północna Macedonia

Pracownicy WSFiZ w Białymstoku którzy podjęli próbę organizacji wyjazdu w ramach
Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021, ale zagraniczna uczelnia partnerska
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zaproponowała przełożenie wymiany na kolejny rok akademicki ze względu na epidemię
Covid-19
1) Damian Proniewski, proponowany termin: 1-12.03.2021, uczelnia: Uniwersytet w
Mons, Belgia
Pracownicy zagranicznych uczelni partnerskich Erasmus+ którzy planowali przyjazd do
WSFiZ w Białymstoku w semstrze letnim 2019/2020 co zostało odwołane ze względu na
epidemię Covid-19:
1) Evgenii Ignatev, planowany termin: 22-28 marca 2020, z uczelni: Moskiewski
Uniwersytet Energetyczny, Rosja
2) Marina Kuznetcova, planowany termin 19-25 kwiecień przesunięty na 18-22 maja
2020, z uczelni: Moscow Witte University, Rosja
3) Shakizada Niyazbekova, planowany termin: 22-28 marzec przesunięty na 18-22 maja
2020, z uczelni: Moscow Witte University, Rosja
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Dostosowania systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb
studentów z niepełnosprawnością
Uczelnia jest w pełni przygotowana do kształcenia osób niepełnosprawnych.
Umożliwiają to zarówno udogodnienia infrastrukturalne (parking przed uczelnią, podjazdy,
windy, toalety dla osób niepełnosprawnych) jak i odpowiedni sprzęt np. specjalistyczne
stanowiska komputerowe Lenovo AIO z monitorem dotykowym i nakładkami
powiększającymi oraz oprogramowaniem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych przy
Dziekanacie WNE. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi, w tym z kierunku finanse
i rachunkowość, sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
W zależności od stopnia niepełnosprawności, która mogłaby utrudniać odbywanie zajęć
w normalnym trybie, Uczelnia stwarza możliwość odbywania studiów na kierunku finanse
i rachunkowość według indywidualnej organizacji studiów (IOS). Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dziekan WNE. Zmiany nie mogą dotyczyć treści kształcenia. Ponadto za zgodą
Dziekana umożliwia się korzystanie ze wszystkich form wsparcia i pomocy w trakcie
studiów. Dodatkowo Uczelnia daje możliwość Studentom niepełnosprawnym zaliczania zajęć
i zdawania egzaminów w trybie indywidualnym, a zakres indywidualizacji zaliczania zajęć
i zdawania egzaminów określa Dziekan WNE.
Zgodnie z par. 33 Regulaminu Studiów WSFiZ w Białymstoku jeżeli niepełnosprawność
uniemożliwia studentowi korzystanie z materiałów dydaktycznych może złożyć wniosek do
Dziekana o ich utrwalenie w alternatywnej formie zapisu, w tym, m. in. w formie:
1) dokumentu wydrukowanego powiększoną czcionką,
2) dokumentu elektronicznego,
3) nagrania audio.
Jeżeli niepełnosprawność nie pozwala studentowi na:
1) uczestniczenie w zajęciach – student może złożyć wniosek do Dziekana o:
a) zezwolenie na zwiększenie dopuszczalności absencji,
b) dzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji
studiów na zasadach określonych w Regulaminie,
2) uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego – student może złożyć wniosek do
Dziekana o udzielenie zgody na realizację w innej formie;
3) samodzielne sporządzanie notatek – za zgodą Dziekana student może podczas zajęć
korzystać z dodatkowych urządzeń technicznych, pozwalających na pełny udział
w zajęciach, tj. urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.
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Student może złożyć wniosek do Dziekana o zmianę trybu uzyskiwania zaliczeń lub
składania egzaminów z powodu niepełnosprawności, w tym m.in. o:
1) przedłużenie czasu trwania zaliczenia lub egzaminu,
2) przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w alternatywnych formach zapisu,
3) stosowanie podczas egzaminu lub zaliczenia dodatkowych urządzeń technicznych
(m.in. oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury
alternatywne, itp.),
4) zmianę egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny.
W WSFiZ w Białymstoku zatrudniona jest również osoba na stanowisku specjalisty ds.
osób niepełnosprawnych. Zakres czynności takiej osoby to:
1. udzielanie pomocy niepełnosprawnym studentom w pełnym udziale w procesie
kształcenia (pomoc w robieniu notatek dla osób, które mają problemy z dłońmi,
pomoc osobie słabowidzącej w odczytywaniu tekstu, pomoc w poruszaniu się osobie
na wózku inwalidzkim, pomoc osobie słabosłyszącej w pełnym uczestnictwie
w zajęciach);
2. monitorowanie problemów niepełnosprawnych studentów i zgłaszanie ich właściwym
władzom uczelni;
3. niezwłoczne informowanie przełożonego o zauważonych na terenie uczelni
nieprawidłowościach, usterkach zagrażających zdrowiu lub niebezpieczeństwu ludzi;
4. utrzymanie czystości w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Formy wspierania studentów w procesie uczenia się to również stypendia. Studenci
WSFiZ, w tym studenci niepełnosprawni mogą korzystać z Funduszu pomocy materialnej.
Zasady otrzymywania stypendium z Funduszu pomocy materialnej określone są
w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku. Fundusz pomocy materialnej dla studentów tworzony jest
z dotacji z budżetu państwa. Ze środków tego funduszu studenci mogą ubiegać się o pomoc
materialną w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium Rektora;
4) zapomogi.
Środki z dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów przeznaczone
na stypendia Rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów
każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowią nie więcej niż 60% środków
przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Stypendium
socjalne jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości. Student ubiegający o stypendium socjalne jest zobowiązany
do udokumentowania trudnej sytuacji materialnej w postaci oświadczeń i zaświadczeń
o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Dodatkową formą wspierania studentów w procesie uczenia się są zapomogi.
Zapomoga jest formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej.
Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał w poprzednim roku
akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
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Stypendium Rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów
w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej
albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego (o których mowa w przepisach
o systemie oświaty), lub też jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł
Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
W semestrze zimowym 2019/20 liczba studentów korzystających z pomocy materialnej była
następująca:
- stypendium Rektora – 14
- stypendium socjalne – 17
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 3
W semestrze letnim 2019/20 liczba studentów korzystających z pomocy materialnej była
następująca:
- stypendium Rektora – 13
- stypendium socjalne – 17
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 4
Studenci są systematycznie zachęcani do uczestnictwa w wymianie studentów
w ramach Programu Erasmus+. Spotkanie informacyjne dla studentów I roku ma miejsce
w październiku. Podczas spotkania studenci otrzymują Kalendarzyk Studenta na dany rok
akademicki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi procesu studiowania oraz
międzynarodowej mobilności. Są również poinformowani o osobach pracujących na uczelni,
do których mogą się zgłosić w przypadku zainteresowania programem.
W kwestii wsparcia studentów we wchodzeniu na rynek pracy przydatną komórką jest
Biuro Karier, które jest czynne w dni powszednie w godz. 7.30-15.30 oraz w soboty w godz.
8.00-14.00. Biuro Karier pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami, z którymi Wydział
Nauk Ekonomicznych ma podpisane Deklaracje dotyczące organizacji i realizacji praktyk
zawodowych studentów WSFiZ w Białymstoku. Udziela wsparcia studentom podczas
szukania miejsca odbywania praktyk zawodowych.
W ramach Biura Karier organizowane są indywidualne i bezpłatne konsultacjach
z doradcą zawodowym. Formy wsparcia doradcy zawodowego to:
• Identyfikacja potencjału zawodowego
• Określenie profilu osobowościowego
• Ocena preferencji zawodowych
• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania/ Planu Rozwoju Zawodowego
• Pomoc w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych
Wsparcie kierowane jest do osób planujących karierę zawodową, poszukujących pracy
i zmieniających zawód. Czas trwania konsultacji dostosowany jest do indywidualnych
potrzeb uczestników. Istnieje możliwość ustalenia dogodnego terminu konsultacji. Dyżur
doradcy zawodowego ma miejsce na platformie MS Teams we wtorki o godz. 18.00.
Wsparcie w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych umożliwiają Studenckie Koła
Naukowe, wśród których możemy wyróżnić:
- Koło Naukowe Kreatywność & Innowacyjność – opiekunem koła jest dr Adam
Szczepanowski. Koło funkcjonuje trzy lata. W roku 2019/2020 zrealizowane zostały
następujące tematy: „Kreatywność i innowacyjność w gospodarce regionu”, „Zarzadzanie
sobą w czasie i co zrobić, aby być o krok przed innymi?”, „Jak skutecznie motywować się
do działania w życiu codziennym”, „Innowacje w życiu człowieka i społeczności”,
„Wykorzystanie filozofii Kaizen do zarzadzania i wdrażania zmian w firmie produkcyjnousługowej Vistal”, „Czy w stresie można dążyć do celu?”, „Błękitne oceany w działalności
gospodarczej”. Dzięki przedstawionym w trakcie prac koła prezentacjom i prowadzonym
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dyskusjom studenci doskonalą umiejętności wystąpień publicznych i poprawnej komunikacji.
Spotkania są nagrywane, aby mogli z tych nagrań skorzystać członkowie, którzy w dniu
spotkania nie mogli być obecni na spotkaniach wirtualnych, np. z powodu choroby.
- Koło Naukowe Nowoczesnego Marketingu – opiekunem koła jest mgr Sylwester
Pilipczuk. W ramach działalności KNNM członkowie w praktyce realizują realne wyzwania
zlecone przez przedsiębiorstwa. Wartością dodaną dla uczestników Koła jest możliwość
łączenia teorii z praktyką. W działalność organizacji zaangażowani są studenci studiów
stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
W roku 2020 w ramach działań koła m.in.:
• zaprojektowano kampanię promocyjną dla wody kokosowej
• przeprowadzono burzę mózgów na temat nowej nazwy batona wprowadzanego na
rynek polski
• zrealizowano cykl praktycznych wykładów m.in. z tworzenia strategii marketingowej,
skutecznej reklamy w social mediach, budowania persony, megatrendów na najbliższe
lata.
• projektowano standy do sprzedaży wody
Ważnym aspektem działalności KNNM jest integracja studentów, ale też możliwość kreacji
i wyrażenia się siebie w ramach realizowanych projektów.
- Koło Naukowe „Economy&Society” – opiekunem jest dr Dorota Ostrowska. Na dzień
30.09.2020 koło liczyło 25 członków zwyczajnych oraz 93 honorowych. W roku
akademickim 2019/2020 zrealizowano trzy projekty:
1. D. Ostrowska, E. Stryjek, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a OC komunikacyjne,
„Gazeta Finansowa”, 10 – 16 stycznia 2020, nr 2.
2. D. Ostrowska, A. Czarnecka, Sytuacja w ZUS a dodatkowa emerytura, „Gazeta
Finansowa”, 29 maja – 11 czerwca 2020, nr 22.
3.D. Ostrowska, W. Han, Stopa bezrobocia a zaległości w Polsce, „Gazeta Finansowa”, 24
lipca – 6 sierpnia 2020, nr 30, 31.
Studenci Kół Naukowych aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w licznych
konkursach. Przykładowo:
- uczestnictwo w konkursie Hecathon Podlasie 4.0 (grudzień 2020) – celem było opracowanie
aplikacji, projektu lub koncepcji, która pomoże regionowi przeskoczyć w kierunku Doliny
Rolniczej 4.0 - Koło Nowoczesnego Marketingu zwyciężyło w Hacathonie w kategorii
Marketing i promocja przemysłu 4.0
- opracowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok;
- zgłaszanie z sukcesem projektów w Konkursie Technotalenty;
- badania przedsiębiorstw zrealizowane przez Koło Naukowe Kreatywność&Innowacyjność.
Studenci aktywnie biorą udział w pracach AZS reprezentując uczelnię na zawodach.
Dyscypliny sportowe, które cieszą się szczególnym uznaniem to piłka nożna, futsal oraz tenis
stołowy.
System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz
działalności naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych
Poza wymienionymi wcześniej stypendiami Rektora dla najlepszych studentów
ważnym aspektem procesu dydaktycznego jest indywidualizacja pracy studenta. Zadaniem
dydaktyków prowadzących ćwiczenia i seminaria jest dostrzeganie i rozwijanie potrzeb
edukacyjnych poszczególnych studentów. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych WSFiZ
(kierunek finanse i rachunkowość), podobnie jak w całej Uczelni, przyjęto szereg rozwiązań
dających Studentom, w tym także studentom niepełnosprawnym, możliwość indywidualizacji
kształcenia.
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Zgodnie z „Regulaminem studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Białymstoku” (Rozdział 3. Prawa i obowiązki studenta) student ma możliwość zgłaszania
do władz Uczelni postulatów dotyczących programów uczenia się, toku studiów, procesu
kształcenia i wychowania, warunków socjalno – bytowych oraz wszystkich innych praw
środowiska studenckiego. Studenci mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre
wyniki i osiągnięcia w nauce. Ponadto Studenci mają możliwość zrzeszania się
w organizacjach studenckich, działających w Uczelni oraz rozwijania zainteresowań
kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z zasobów Uczelni.
Uczelnia daje możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów
i pozostałych zajęciach za zgodą prowadzącego.
Studenci mają prawo do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
na wybranym kierunku lub kierunkach studiów, rozwijania własnych zainteresowań
naukowych, zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych,
rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni. Studenci kierunku finanse
i rachunkowość mogą korzystać z bazy dydaktycznej Uczelni, a w szczególności
z pomieszczeń, urządzeń oraz zbiorów bibliotecznych Uczelni, z pomocy nauczycieli
akademickich i organów Uczelni oraz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez organy
kolegialne Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli studentów.
Zgodnie z Regulaminem Studentom, którzy wyróżniają się wynikami w nauce
i wzorowym wypełnianiem obowiązków oraz aktywnym uczestnictwem w życiu naukowym,
sportowym i kulturalnym Uczelni mogą być przyznawane stypendia, nagrody i wyróżnienia.
Zalicza się do nich:
1)
stypendia właściwego ministra zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach;
2) stypendia Rektora dla najlepszych studentów;
3)
nagrody i wyróżnienia Rektora; w tym wpis do Pamiątkowej Księgi Absolwentów
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
4)
nagrody i stypendia fundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe,
organizacje społeczne, fundacje i inne;
5) pochwały Dziekana.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Rektora ustala Rektor,
z uwzględnieniem możliwości budżetowych Uczelni. Przyznane studentowi nagrody
i wyróżnienia mogą być wpisywane do suplementu do dyplomu ukończenia studiów.
W ramach indywidualizacji kształcenia w Uczelni przyjęto rozwiązanie dające
możliwość prowadzącemu zajęcia w uzasadnionych przypadkach zwolnienia studenta
z obowiązku uczestnictwa w wybranych zajęciach. Okolicznościami usprawiedliwiającymi
nieobecność na zajęciach objętych planem studiów są zdarzenia uniemożliwiające udział
w zajęciach, a w szczególności:
1) choroba;
2) ciąża, urodzenie dziecka lub konieczność sprawowania nad nim osobistej opieki;
3) niepełnosprawność;
4) zdarzenia losowe;
5) równolegle studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach lub specjalnościach;
6) udział w zawodach sportowych lub w przygotowaniach do nich;
7) udział w pracach badawczych;
8) inne szczególne przypadki.
Indywidualizując proces kształcenia Uczelnia daje możliwość odbycia zajęć
dydaktycznych oraz sprawdzianów wiedzy lub umiejętności z wybranych
modułów/przedmiotów, a także egzaminów dyplomowych w języku obcym. W języku obcym
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mogą być również wykonane prace dyplomowe. Może to dotyczyć całego kierunku finanse
i rachunkowość, przedmiotu na danym kierunku, bądź części zajęć danego przedmiotu.
Inną formą indywidualizacji kształcenia studentów przewidzianą w regulaminie
są zajęcia dydaktyczne na studiach prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość za pomocą uczelnianej platformy e-learningowej lub platformy MS Teams.
Studenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość realizowania
indywidualnego programu studiów (IPS) i programu kształcenia poprzez indywidualny tryb
studiowania. Formami indywidualnego trybu studiowania są indywidualny program studiów,
obejmujący indywidualny plan studiów i program kształcenia oraz indywidualna organizacja
studiów.
Wybitnie uzdolniony student, który wyróżnia się najwyższymi wynikami w nauce,
może wystąpić do Dziekana o wyrażenie zgody na studiowanie według indywidualnego
programu studiów. Zgodę na taką formę studiowania może otrzymać student po zaliczeniu I
roku studiów I stopnia lub I semestru studiów II stopnia. Studiowanie od tego momentu
odbywa się pod kierunkiem opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana spośród
nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym (par. 30 pkt. 5a Regulaminu Studiów
WSFiZ w Białymstoku).
Studenci kierunku finanse i rachunkowość na WNE mogą także występować do
Dziekana WNE z umotywowanym wnioskiem o przyznanie Indywidualnego Harmonogramu
Zajęć (IHZ) polegającego na zmianie terminu lub/i sposobu realizacji oraz zaliczania
modułów/przedmiotów obowiązujących w semestrze/roku studiów. Możliwość studiowania
według indywidualnej organizacji studiów mają studenci, którzy:
1. znajdują się w sytuacji życiowej uzasadniającej ustalenie szczególnego trybu
studiowania,
2. wznawiają studia w Uczelni,
3. przenoszą się do Uczelni z innych uczelni oraz
4. przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
Ponadto Studentowi uczestniczącemu w pracach naukowo-badawczych w Uczelni
można w całości lub w części uznać osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do
modułu/przedmiotu, z którym tematycznie związana jest praca badawcza studenta. Decyzje
podejmuje Dziekan WNE na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika
katedry/zakładu bądź kierownika pracy naukowo-badawczej lub opiekuna koła naukowego i
prowadzącego dany moduł/przedmiot.
Uczelnia umożliwia Studentowi, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów,
skorzystanie z urlopu krótkoterminowego trwającego krócej niż semestr lub urlopu
długoterminowego obejmującego semestr lub rok. Urlop może być udzielony w przypadku
zaistnienia ważnych uzasadnionych okoliczności, uniemożliwiających udział w zajęciach,
a w szczególności może to być:
1) urlop zdrowotny z powodu długotrwałej choroby, leczenia lub rehabilitacji;
2)
urlop wychowawczy, w związku z urodzeniem dziecka lub konieczności sprawowania
osobistej opieki nad nim;
3)
urlop okolicznościowy z tytułu odbywania studiów w innej uczelni w kraju lub za
granicą bądź w innych sytuacjach życiowych.
Student ubiegający się o urlop powinien złożyć umotywowany wniosek o udzielenie
urlopu do Dziekana WNE. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające
zaistnienie szczególnej sytuacji uprawniającej do otrzymania urlopu tj.:
1) w przypadku urlopu zdrowotnego - zaświadczenie lekarskie;
2) w przypadku urlopu wychowawczego - odpis aktu urodzenia dziecka;
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w przypadku urlopu okolicznościowego – dokumenty potwierdzające wystąpienie
szczególnych okoliczności losowych.
Student zwraca się o udzielenie urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny
uzasadniającej ubieganie się o urlop. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem
do odpowiednich dokumentów. Jednorazowo nie udziela się urlopu dłuższego niż jeden rok.
Studentowi może zostać udzielony urlop od zajęć, nie więcej niż dwukrotnie w ciągu całego
okresu studiów, z tym że łączny wymiar udzielonego urlopu nie może przekroczyć 2 lat –
zasada ta nie dotyczy urlopu zdrowotnego. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia
studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów oraz wnoszenia
opłat. Udzielenie urlopu długoterminowego powoduje przedłużenie terminu ukończenia
studiów.
Informacje dla studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej są
omówione w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
oraz w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku. Oba dokumenty są udostępnione na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz na stronie
internetowej uczelni. Najważniejsze informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się
nie tylko na stronie internetowej Uczelni (Regulamin świadczeń pomocy materialnej,
informacje bieżące, kryteria, krótki przewodnik), ale także są zamieszczone na tablicach
ogłoszeń przed Biurem Stypendialnym. Wszelkie kwestie są również wyjaśniane przez
pracownika Biura Stypendialnego (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonicznie
bądź osobiście). Studenci otrzymują również z Biura Stypendialnego co semestr na adres
swojej poczty elektronicznej newsletter z aktualnymi informacjami dotyczącymi świadczeń
pomocy materialnej na najbliższy okres rozliczeniowy.
Formą wsparcia materialnego studentów są również ulgi finansowe przyznawane
studentom zgodnie z Instrukcją finansową dla kandydatów i studentów Wyższej Szkoły
Finansów i Zarzadzania w Białymstoku. Studenci mogą otrzymać zniżki w opłatach czesnego
między innymi na podstawie przyznania ulgi rodzinnej, czy też ulgi z tytułu równoległego
odbywania studiów na drugim kierunku.
Przekazywanie informacji dla studentów bardzo ułatwia posiadanie przez nich
indywidualnych kont w systemie Recto, w których zawarte są wszystkie informacje związane
z przebiegiem studiów i osiąganymi rezultatami kształcenia.
W przypadku skarg i wniosków zgłaszanych przez studentów są one rozpatrywane
na bieżąco. Po analizie skargi bądź wniosku studenta przez np. pracowników Dziekanatu,
biura stypendialnego, działu dydaktyki, Dziekana student otrzymuje odpowiedź na zgłoszony
wniosek bądź skargę. Należy dodać, że skargi i wnioski zgłaszane są sporadycznie.
Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów jest
oceniana pozytywnie zarówno przez studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
Studenci otrzymują informacje na bieżąco po zatwierdzeniu przez władze uczelni. Informacje
są zamieszczane na stronie internetowej uczelni w zakładce Dziekanat, są rozsyłane za
pomocą poczty elektronicznej oraz zamieszczane w gablocie przy Dziekanacie. Kluczowe
informacje dotyczące procesu uczenia się zawarte są w Kalendarzyku studenta WSFiZ.
Zawiera on niezbędne informacje o Uczelni (organizacja roku akademickiego, terminarze
zjazdów, sesji, niezbędne telefony kontaktowe itp.).
Dziekanat obsługuje studentów w dni powszednie oraz w soboty i niedziele podczas
zjazdów. Ponadto udziela informacji telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Kadra Dziekanatu uczestniczy w szkoleniach np. w maju 2019 roku zostało w
fili WSFiZ w Ełku zorganizowane przez władze uczelni szkolenie w zakresie procesu obsługi
studentów. Ponadto kierownik Dziekanatu uczestniczy w corocznych Ogólnopolskich Forach
Dziekanatów oraz szkoleniach poświęconych procesowi obsługi studentów.
3)
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W celu umożliwienia odpowiedniego kontaktu wykładowcy ze studentem, pracownicy
naukowi pełnią obowiązkowe dyżury dydaktyczne. Dla studentów studiów stacjonarnych w
wymiarze 45 minut tygodniowo oraz dla studentów studiów niestacjonarnych w czasie
zjazdów w wymiarze 45 minut na zjazd. Dyżury odbywają się także w trakcie trwania sesji
egzaminacyjnej. Informacje o terminach dyżurów umieszczane są w gablotach
informacyjnych przy Dziekanacie oraz na stronie internetowej WSFiZ (system Recto). Strona
internetowa WSFiZ posiada także zakładkę umożliwiającą po wpisaniu nazwiska
wykładowcy odszukanie jego adresu e-mailowego. Wykładowca ma obowiązek sprawdzania
poczty e-mailowej. Ułatwia to znacznie kontakt z wykładowcą i jest niezwykle pomocne dla
studentów zamiejscowych.
Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów,
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia
lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak
również pomocy jej ofiarom
Władze uczelni rokrocznie organizują zebrania ze studentami 1 roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych. W pierwszej połowie października 2020 roku odbyły się
zebrania ze studentami kierunku finanse i rachunkowość (11.10.2020 studia niestacjonarne
i 13.11.2020 studia stacjonarne). Studenci zostali poinformowani nie tylko o planach studiów,
efektach uczenia się, organizacji roku akademickiego 2020/2021, sprawach organizacyjnych
wydziału oraz możliwości skorzystania z programu Erasmus+ ale również zostali
poinformowania o kwestiach bezpieczeństwa. W szczególności zebranie to było poświęcone
procesowi kształcenia z wykorzystaniem dwóch narzędzi pracy zdalnej na Uczelni –
platformy e-studia oraz platformy MS Teams. Studenci zostali przeszkoleni w zakresie
obsługi obu platform kształcenia zdalnego przez mgr Tomasza Siemieniuka (platforma
e-studia) oraz przez mgr Marka Budkiewicza (platforma MS Teams). W ramach tych szkoleń
poruszono także kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci.
W celu poprawy bezpieczeństwa na uczelni został zainstalowany system kamer, zarówno
wewnątrz budynku Uczelni jak i na zewnątrz. Jest on pomocny w przypadku zgłoszenia
zaistnienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu studentów bądź pracowników. Studenci
są poinformowani o konieczności zgłaszania bezpośrednio do władz uczelni przypadków
zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów. Raz
do roku organizowane jest także spotkanie dla studentów z przedstawicielami Komendy
Policji, na którym omawiane są kwestie związane z bezpieczeństwem.
Współpraca z samorządem studentów koncentruje się na wielu płaszczyznach. Przede
wszystkim przedstawiciele samorządu studenckiego opiniują program studiów na kolejny rok
akademicki, a także inne dokumenty jeżeli taka opinia jest wymagana. Przedstawiciele
studentów biorą udział w pracach Uczelnianej oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości
Kształcenia a także Senatu. Ponadto członkowie samorządu studenckiego uczestniczą
w organizacji Otrzęsin, Juwenaliów, imprez integracyjnych. Biorą udział w akcjach
charytatywnych zbierając fundusze na potrzeby chorych dzieci. Przedstawiciele samorządu
studentów są w stałym kontakcie z władzami uczelni wychodząc również z wieloma
oddolnymi inicjatywami, które następnie po akceptacji władz są wdrażane w życie. Miejsce
spotkań samorządu studenckiego to pokój 203 w budynku A.
Samorząd studencki WNE jest bardzo aktywny. Władze uczelni zaś wsłuchują się uważnie
w propozycje usprawnień płynące ze strony studentów. W szczególności jego ostatnie
działania to przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród studentów na temat kształcenia
zdalnego. Wyniki ankiety były pomocne przy usprawnianiu kształcenia zdalnego w bieżącym
semestrze. Samorząd przygotował również ankietę, w której studenci mieli za zadanie ocenić
nową stronę internetową uczelni, przede wszystkim jej funkcjonalność z punktu widzenia
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studentów. Wnioski z tej ankiety zostały uwzględnione i dokonane zostały zmiany
w funkcjonowaniu strony.
Przedstawiciel samorządu studentów w pierwszym semestrze studiów odbywa także
spotkanie ze studentami I roku. Na spotkaniu tym przedstawiane są zagadnienia dotyczące
praw i obowiązków studentów, procedur związanych z rozliczeniem roku akademickiego,
funkcjonowaniem kół naukowych, stypendiów oraz innych kwestii związanych ze procesem
studiowania.
W przypadku jakichkolwiek problemów zgłaszanych przez studentów za pośrednictwem
samorządu studenckiego Prorektor do spraw Dydaktyki dr Elżbieta Ambrożej organizuje
spotkania ze studentami mające na celu wyjaśnić kwestie problematyczne, aby i wspólnie
podjąć decyzję co do działań naprawczych. Metoda ta jest przede wszystkim bardzo
skuteczna i akceptowana przez władze uczelni oraz studentów.
Sposoby, częstość i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia
oraz motywowania studentów zgodnie z Zarządzeniem nr RK.021.41.2019 Rektora Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad
doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku są elementem samooceny jednostki
organizacyjnej przeprowadzanej w terminach określonych przez Uczelnianą Komisję ds.
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. § 5. pkt. 2. zakłada m.in. że samoocena
jednostki organizacyjnej obejmuje także ocenę wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju
społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy (podpunkt 8). Ocena
systemu wsparcia oraz motywowania studentów odbywa się raz w roku w semestrze
zimowym. Wnioski z raportu są uwzględniane w kolejnym roku akademickim.
Od semestru zimowego 2020/2021 organizowane są także regularne (przynajmniej raz
w miesiącu lub jeżeli zajdzie taka potrzeba) spotkania z samorządem studenckim na
platformie MS Teams. W trakcie tychże spotkań samorząd studencki zgłosił potrzebę
zorganizowania pokoju, w którym mogłyby się odbywać spotkania samorządu. Władze
uczelni w odpowiedzi na ten postulat zorganizowały miejsce spotkań samorządu
studenckiego.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8:
W roku akademickim 2020/2021 uczelnia wprowadza do realizacji projekt pod nazwą
Akademia Budowania Odporności Psychicznej WSFiZ, z rozszerzoną formułą wsparcia o
konsultacje indywidualne i grupowe, skierowane do studentów jak i pracowników Uczelni.
W ramach wsparcia zostały przygotowane studentom:
Konsultacje indywidualne – konsultacje skierowane są do studentów i pracowników
WSFiZ.
Konsultacje odbywają się w każdy czwartek o godz. 17:00, za pośrednictwem
platformy MS TEAMS.
Spotkania cechuje wysoki stopień zindywidualizowania, zaś wspólną ramę stanowi
próba zdefiniowania obszaru funkcjonowania, w ramach którego osoba zainteresowana
postrzega potrzebę zmiany, zrozumienia, akceptacji, a następnie dostarczenia narzędzi
zwiększających zasoby beneficjenta istotne z perspektywy procesu radzenia sobie oraz
rozwoju. Spotkania zawierają elementy psychoedukacyjne powiązane tematycznie ze
zgłaszanymi przez poszczególne osoby problemami, umożliwiające poznanie mechanizmów
leżących u podstaw określonych zachowań oraz prawidłowości dotyczących procesów
psychicznych. Spotkania mogą również stanowić wstęp do uzyskania specjalistycznej, wąsko
sprofilowanej pomocy psychologicznej w sytuacji, gdy formuła konsultacji byłaby
niewystarczająca ze względu na rodzaj bądź nasilenie zgłaszanego problemu.
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Konsultacje indywidulane będzie prowadzić:
Pani dr Izabela Solarczyk - W 2008 roku ukończyła studia magisterskie
z psychologii w KUL (specjalność: Psychologia kliniczna, osobowości i psychoterapii),
uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Ukończyła również studia
doktoranckie z psychologii w UKSW w Warszawie, uzyskując w 2017 roku stopień naukowy
doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu
przygotowania pedagogicznego. Od 2008 roku zdobywa doświadczenie zawodowe zarówno
w obszarze naukowo-dydaktycznym jak i jako psycholog-praktyk. Prowadzi zajęcia
(wykłady, konwersatoria) o tematyce dotyczącej funkcjonowania społecznego, rozwoju,
diagnozy psychologicznej, psychologii zdrowia, komunikacji interpersonalnej, konfliktu.
Posiada również doświadczenie praktyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego,
diagnozy psychologicznej, psychoedukacji. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne
w placówce socjalizacyjnej. W projekcie, którego celem była aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych, do jej obowiązków należało między innymi prowadzenie warsztatów
o charakterze psychoedukacyjnym, dedykowanych beneficjentom projektu oraz indywidualne
poradnictwo psychologiczne. Doświadczenie dotyczące pracy z klientem/pacjentem
zdobywała również w poradni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, gdzie podczas
indywidualnych spotkań z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju przeprowadzała
badania psychologiczne (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne), a następnie sporządzała
diagnozę funkcjonalną, którą przedstawiała opiekunom osób diagnozowanych.
Wykształcenie a także rodzaj zgromadzonego doświadczenie zawodowego stanowią
uzasadnienie możliwości udzielania wsparcia psychologicznego Studentom i Pracownikom
WSFiZ.
Konsultacje grupowe – w ramach których studenci poznają strategie budowania odporności
psychicznej.
W ramach projektu, Uczelnia prowadzić dla studentów cykl interaktywnych
wykładów na temat strategii budowania odporności psychicznej. Program spotkań zawierał
będzie następujące zagadnienia:
Treści programowe:
•
model 4C w budowaniu odporności psychicznej
•
zmiany przyjazne mózgowi
•
efektywne techniki regulowania emocji
•
kwestionariusz MTQ48
•
odporność a wrażliwość psychiczna
•
wpływ odporności psychicznej na wydajność
•
rozwijanie odporności psychicznej
Cele projektu:
• Poznanie zasad budowania odporności psychicznej, zgodnie z metodologią MTQ48
• Zaznajomienie z technikami radzenia sobie ze stresem w procesie zmiany
• Poznanie zasad tworzenia trwałych nawyków w procesie zmiany
• Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przebiegu procesu trwałej zmiany
indywidualnej
• Poznanie zasad wprowadzania zmian przyjaznych mózgowi
• Poznanie efektywnych technik regulowania emocji
Forma zajęć: szkolenie online za pomocą MS TEAMS.
Prelekcje prowadzi: mgr Sylwester Pilipczuk - certyfikowany coach, trener oraz
mediator, mentor, Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Licencjonowany konsultant Mental Toughness
(MTQ48), m.in. specjalizujący się w badaniu siły i odporności psychicznej. Członek ISEI
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(International Society for Emotional Inteligence) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej
profesjonalistów zajmujących się Inteligencją Emocjonalną. Dyrektor Podlaskiego Oddziału
Izby Coachingu.
Udział studentów (a także nauczycieli akademickich) w Akademii Budowania
Odporności Psychicznej WSFiZ, z jednej stronu pozwoli im na nabycie nowych kompetencji
społecznych, co stanowi wzmocnienie oferty edukacyjnej każdego z kierunków studiów,
z drugiej zaś stanowił istotne wzmocnienie wsparcia studentów Uczelni w procesie
kształcenia, szczególnie w okresie pandemii COVID-19, a następnie w procesie wchodzenia
na rynek pracy.
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach
Na odpowiedni dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach na kierunku finanse i rachunkowość ma wpływ sprawność
informacyjna, a tym samym właściwe relacje pomiędzy wykładowcą a studentem oraz
pomiędzy Dziekanatem a studentem. Usprawnienia w tym zakresie zapewniają następujące
rozwiązania:
• dokumenty związane z procesem kształcenia są dostępne na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej WSFiZ w Białymstoku. Do zamieszczonych tam
aktualnych programów studiów, Regulaminu studiów, Regulaminu świadczeń dla
studentów, zasad i trybu przyjmowania na studia mają dostęp zarówno obecni jak
i przyszli studenci.
• posiadanie przez studentów indywidualnych kont w systemie Recto (e-student),
na których zawarte są wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów
i osiąganymi rezultatami kształcenia,
• strona internetowa, która dostarcza między innymi informacji o wszystkich
wydarzeniach z życia uczelni, dyżurach pracowników, seminariach, konferencjach,
kołach naukowych, pracy administracji, stosowanych procedurach,
• kalendarzyk studenta WSFiZ zawierający niezbędne informacje o Uczelni
(organizacja roku akademickiego, terminarze zjazdów, sesji, niezbędne telefony
kontaktowe itp.)
• informacje umieszczane w gablotach katedralnych i wydziałowych,
• bezpośrednie spotkania ze studentami Rektora, Prorektorów, Dziekana i pracowników
administracji
• konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych,
• kontakt osobisty i internetowy z Dziekanatem.
Gromadzone są również informacje o wynikach kształcenia studentów. Są one
niezbędne do indywidualizacji procesu kształcenia, analizy osiągnięć studentów czy
ewentualnego poszerzania oferty edukacyjnej. Informacje o wynikach zamieszczone są
w systemie recto.
Sposób i ocena publicznego dostępu do informacji zgodnie z Zarządzeniem nr
RK.021.41.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19
listopada 2019 r. w sprawie zasad doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
to element samooceny jednostki organizacyjnej przeprowadzanej w terminach określonych
przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Paragraf 5.
pkt. 2. zakłada m.in. że samoocena jednostki organizacyjnej obejmuje działalność
informacyjną, w tym dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
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i osiąganych rezultatach (pkt. 9.) Odbywa się raz w roku w semestrze zimowym. Wnioski
z raportu są uwzględniane w kolejnym roku akademickim.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9:
Od roku akademickiego 2020/2021 całkowitą modernizację przeszła strona internetowa
uczelni. Z inicjatywą oceny jej funkcjonalności wyszli przedstawiciele samorządu
studenckiego WSFiZ w Białymstoku. Studenci przygotowali oraz przeprowadzili ankietę
wśród studentów, w której wzięło udział 105 osób. Z ankiety wynika, iż ¾ ankietowanych
uważa, że zmodernizowana strona jest lepsza i bardziej funkcjonalna od poprzedniej.
Studentom podoba się przede wszystkim jej przejrzystość (59 głosów), ogólnodostępność
informacji i dużo zakładek (45 głosów), łatwe znalezienie informacji przez funkcję
wyszukiwarki (39 głosów). 77 odpowiedzi wskazuje na łatwy dostęp do informacji ważnych z
punktu widzenia studenta w aktualnościach. Studenci zgłosili również uwagi, które zostały
uwzględnione w procesie udoskonalania strony internetowej uczelni.
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Sposób sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego
nad kierunkiem studiów został określony w Zarządzeniu nr RK.021.41.2019 Rektora
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie
zasad doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Zgodnie z par. 1 pkt. 3 za realizację
działań odpowiadają na szczeblu Uczelni – Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zaś na szczeblu jednostki organizacyjnej Uczelni –
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Zgodnie z § 3. Harmonogram zadań do
realizacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia przygotowywany jest przez:
1) przez Prorektora ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą dla Uczelnianej Komisji ds.
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Białymstoku;
2) kierowników jednostek organizacyjnych dla właściwych Wydziałowych Komisji ds.
Jakości Kształcenia.
Zatwierdzenie harmonogramu następuje na pierwszym posiedzeniu, odpowiednio:
Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz wydziałowych
komisji ds. jakości kształcenia w nowym roku akademickim, które powinno odbyć się
najpóźniej do dnia 31 października. Po zatwierdzeniu, harmonogramy działań wydziałowych
komisji ds. jakości kształcenia przekazywane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia. W przyjętym harmonogramie muszą zostać
uwzględnione:
1) działania w zakresie przeprowadzania analiz i ocen, wynikające z odrębnych przepisów
normujących Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białystoku;
2) działania w zakresie realizacji zaleceń ujętych w raportach i protokołach z przeglądu
Systemu w okresach wcześniejszych.
Zgodnie z paragrafem 4 Zarządzenia Rektora nr 41/2019 w trakcie roku akademickiego
mogą być realizowane działania zmierzające do rozwiązywania na bieżąco pojawiających się
problemów w funkcjonowaniu Systemu oraz dotyczących jakości procesu kształcenia.
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Inicjatywę zgłaszania problemów, a także działań korygujących oraz zapobiegawczych
posiadają władze WSFiZ w Białymstoku i jednostek organizacyjnych, kierownicy katedr,
pracownicy oraz studenci Uczelni. Inicjatywy w zakresie doskonalenia Systemu powinny
mieć formę pisemną i być zgłoszone do:
1) Prorektora ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą, w przypadku gdy dotyczą działań na
poziomie Uczelni;
2) kierowników jednostek organizacyjnych, w przypadku gdy dotyczą jednostki
organizacyjnej.
Zgłoszone inicjatywy stają się przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia odpowiednio:
Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia lub właściwej
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Zgodnie z paragrafem 5 celem okresowo przeprowadzanej samooceny jednostki
organizacyjnej w zakresie doskonalenia Systemu jest dokonanie zbiorczego podsumowania i
oceny działań podejmowanych w tym obszarze. Samoocena jednostki organizacyjnej
przeprowadzana jest w terminach określonych przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia i obejmuje wybrane zagadnienia z między innymi
następującego zakresu:
1) konstrukcji programów studiów, w tym: koncepcji, celów kształcenia oraz efektów uczenia
się (także pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych oraz potrzebami rynku pracy);
2) programów studiów, w tym: treści programowych, harmonogramu ich realizacji oraz form
i organizacji zajęć, metod kształcenia, praktyk zawodowych oraz organizacji procesu
nauczania i uczenia się, systemu punktowego ECTS, metod weryfikacji efektów uczenia się,
zaliczania poszczególnych semestrów i lat, dyplomowania studentów);
Arkusz samooceny jednostki organizacyjnej wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej.
Na podstawie złożonego arkusza samooceny jednostki organizacyjnej Wydziałowa Komisja
ds. Jakości Kształcenia dokonuje oceny działań w zakresie doskonalenia Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz przygotowuje wykaz zaleceń
do realizacji. Wyniki przeprowadzonej samooceny jednostki wraz z wykazem zaleceń należy
uwzględnić w corocznym raporcie z oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje wypełniony arkusz samooceny jednostki
organizacyjnej wraz z wykazem zaleceń do realizacji do Prorektora ds. Dydaktyki
i Współpracy z zagranicą. Na podstawie otrzymanych arkuszy samooceny jednostek
organizacyjnych Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
sporządza raport zbiorczy, który jest elementem oceny funkcjonowania Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, przygotowywanej przez
Prorektora ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą.
Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów
omówione zostały w Uchwale Nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I
ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania
podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021. Zgodnie z paragrafem
3 niniejszego dokumentu program studiów dla kierunku, poziomu i profilu opracowuje
Dziekan Wydziału, do którego przypisany jest kierunek studiów, po zasięgnięciu opinii
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz właściwego organu samorządu
studenckiego i z uwzględnieniem niniejszych Wytycznych. Zgodnie z paragrafem 5. opis
zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu studiów uwzględnia
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uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
z dnia 14 listopada 2018 r.:
1) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów
pierwszego stopnia;
2) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów
drugiego stopnia.
Opis zakładanych efektów uczenia się zawiera również efekty uczenia się w zakresie
znajomości języka obcego, przy czym muszą one zapewniać co najmniej umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. Efekty uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu studiów
ustala Senat WSFiZ w Białymstoku na wniosek Dziekana wydziału. Efekty uczenia się
projektuje Dziekan Wydziału, opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia,
a następnie Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
Procedurę zatwierdzania i opiniowania programu studiów, w tym efektów uczenia się,
wskazuje Karta procesu tworzenia i opiniowania programu studiów, w tym efektów uczenia
się, która stanowi załącznik do programu studiów.
Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu
studiów na ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych
procesach.
Program studiów podlega systematycznemu przeglądowi. Uwagi do programu mogą być
zgłaszane przez władze uczelni, wydziału, pracowników naukowo-dydaktycznych
prowadzących zajęcia na kierunku, pracowników Dziekanatu oraz studentów. Uwagi są
dyskutowane i rozważane podczas prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Zgodnie z paragrafem 6 pkt. 6-10 Uchwały Nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I
ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania
podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021 Wydział, doskonaląc
program studiów, może, w ramach posiadanego uprawnienia do prowadzenia studiów na
określonym kierunku, poziomie i profilu studiów, dokonywać zmian:
1) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów uczenia się określonych przez
Senat WSFiZ aktualnych na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia;
2) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć,
uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod
prowadzenia zajęć;
3) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję
Akredytacyjną;
4) koniecznych w celu dostosowania programów studiów do wymagań określonych
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawie z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zmiany efektów uczenia się wymagają zatwierdzenia przez Senat WSFiZ. Zmiany
w programach studiów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 mogą być wprowadzane z początkiem
nowego cyklu kształcenia. Zmiany w programach studiów, o których mowa w ust. 6 pkt. 2, 3
i 4 mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. Zmiany w programach studiów
wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są ogłaszane w BIP na stronie internetowej WSFiZ,
co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.
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Sposób oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, z
uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności
efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania
wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów określa Zarządzenie
nr RK.021.42.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19
listopada 2019 r. w sprawie systemu monitoringu i weryfikacji efektów uczenia się w Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku zgodnie z którym weryfikacja osiągnięcia
efektów uczenia się dla kierunku studiów przeprowadzana jest w kilku etapach (paragraf 3)
m. in. weryfikacja dokonana przez nauczyciela akademickiego prowadzącego daną formę
zajęć/grupy zajęć dla każdego studenta; weryfikacja zbiorcza dokonana przez nauczyciela
akademickiego odpowiedzialnego za zajęcia/grupę zajęć; weryfikacja dokonana przez
wydziałowego opiekuna praktyk studenckich; weryfikacja zbiorcza dokonywana przez
pracownika Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z zagranicą – dla prac dyplomowych
i egzaminu dyplomowego.
W celu bezpośredniego sprawdzenia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla
zajęć/grupy zajęć (i jego/ich formy) mogą być przeprowadzone badania ankietowe studentów.
Inicjatorem ich wykonania może być: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia/grupę zajęć
(i jego/ich formę), nauczyciel akademicki odpowiedzialny za zajęcia/grupę zajęć, Dziekan,
Wydziałowa Komisja.
Termin i sposób przeprowadzenia badań, ich wykonawcę a także termin i formę
sporządzenia raportu z wyników określa podmiot inicjujący. Przy przeprowadzaniu badania
należy wykorzystać wzór kwestionariusza ankiety zawarty w Załączniku nr 5 do
wspomnianego zarządzenia. Wyniki ankietyzacji powinny być przekazane do:
1) nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za zajęcia/grupę zajęć oraz nauczyciela
prowadzącego daną formę zajęć w przypadku, gdy inicjatorem przeprowadzenia badania jest
Dziekan wydziału lub Wydziałowa Komisja;
2) Dziekanowi wydziału i Wydziałowej Komisji w przypadku, gdy inicjatorem
przeprowadzenia badania jest nauczyciel akademicki odpowiedzialny za zajęcia/grupę zajęć
lub nauczyciel prowadzący daną formę zajęć.
Zgodnie z § 5. Zarządzenia w skład systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych
efektów uczenia się wchodzą:
1) oceny końcowe wystawiane z poszczególnych zajęć/grup zajęć, obliczone zgodnie
z zasadami przyjętymi w Regulaminie studiów w WSFiZ w Białymstoku;
2) ocena lub zaliczenie praktyk studenckich, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie
studiów dla danego kierunku;
3) ocena z pracy dyplomowej, obliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie
studiów w WSFiZ w Białymstoku;
4) ocena z egzaminu dyplomowego, obliczona zgodnie z zasadami przyjętymi
w Regulaminie studiów w WSFiZ w Białymstoku.
Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla
kierunku studiów jest ocena końcowa ze studiów, której sposób wystawiania określa
Regulamin studiów w WSFiZ w Białymstoku. Do oceny stopnia osiągnięcia zakładanych
efektów uczenia się w programie studiów (zajęcia/grupy zajęć (i ich formy), praktyki
studenckie, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy) stosowana jest skala ocen określona w
Regulaminie studiów w WSFiZ w Białymstoku. Uzyskanie oceny pozytywnej z zajęć/grupy
zajęć (i jego formy), praktyki studenckiej, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
wymaga osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów uczenia się na co najmniej minimalnym
dopuszczonym poziomie, określonym w sylabusie (próg zaliczeniowy).
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Ocena końcowa wystawiona z zajęć/grupy zajęć (i jego formy), praktyki studenckiej, pracy
dyplomowej i egzaminu dyplomowego, a także ocena końcowa ze studiów interpretowana
jest w sposób następujący:
5.0 (A) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi
nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;
4.5 (B) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;
4.0 (C) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów lub
pojedynczych braków;
3.5 (D) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z istotnymi błędami lub brakami;
3.0 (E) – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami lub brakami
(poziom minimalnie wymagany, akceptowany przez nauczyciela akademickiego);
2.0 (F) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.
Sposób oceniania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się powinien być jak
najbardziej zobiektywizowany. W tym celu zaleca się jego oparcie na systemie punktowym,
w którym za wymagane rodzaje aktywności studenta w trakcie zajęć (kolokwia, sprawozdania
laboratoryjne, projekty, referaty itd.) przydzielane są określone liczby punktów, zaś poziom
oceny wynika z przyjętej skali.
Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów,
i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów.
Proces doskonalenia i realizacji programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość
Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białymstoku odbywa się przy udziale zarówno
interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych. W procesie kształtowania koncepcji
kształcenia (w tym efektów uczenia się) uczestniczyli interesariusze wewnętrzni (pracownicy
naukowi i studenci) oraz interesariusze zewnętrzni (przedstawiciele firm funkcjonujących w
województwie podlaskim oraz przedstawiciele ekonomicznych uczelni krajowych
i zagranicznych).
Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 7-8 Uchwały Nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I
ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania
podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021 w procesie projektowania
programu studiów opinię na jego temat obowiązkowo wyraża właściwy organ samorządu
studenckiego. Program studiów może być opiniowany przez innych studentów (danego
kierunku lub innych studentów np. tych, dla których przygotowywana jest oferta studiów
drugiego stopnia). Ponadto zgodnie z pkt. 7 par. 5 wymienionej Uchwały potrzeba uzyskania
opinii innych podmiotów lub organów, np. dodatkowo powoływanych ekspertów, komisji lub
interesariuszy wewnętrznych, warunkowana jest koncepcją kształcenia i programem studiów.
W każdym przypadku o konieczności zasięgania dodatkowej opinii w procedurze tworzenia
i uchwalania efektów uczenia się decyduje zainteresowany organ.
Wydział, na którym jest prowadzony kierunek studiów uwzględnia również w programie
studiów wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz
wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wydział, na którym jest
prowadzony kierunek studiów wykorzystuje w pracach, mających na celu określenie
programu studiów, doświadczenia i wzorce międzynarodowe (paragraf 3 pkt. 2-3 Uchwały
Senatu nr 4/2020).
Sposób wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia
i sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym
kierunku.
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Realizacja procesu kształcenia jest monitorowana, pojawiające się problemy
są dyskutowane w gronie pracowników kierunku, zebrań Dziekana z kierownikami katedr
oraz pracownikami kierunku finanse i rachunkowość. Program kształcenia oraz efekty
uczenia się są stałym punktem w planie pracy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
W skład komisji wchodzą pracownicy co najmniej z tytułem doktora, pracownik administracji
oraz przedstawiciel studentów. Są to również osoby reprezentujące praktykę gospodarczą
(równocześnie pracujące bądź zajmujące kierownicze stanowiska w podlaskich firmach
produkcyjnych i usługowych). Punkt widzenia tych osób stanowi niewątpliwie ogromną
wartość w doskonaleniu programu kształcenia i jego efektów. Zalecenia Wydziałowej
Komisji ds. Jakości Kształcenia są wykorzystywane przy wprowadzaniu zmian w planie
studiów na kolejny rok akademicki. Szczególnie ważnym głosem jest opinia studentów, którą
prezentuje przedstawiciel samorządu studenckiego. Postulaty przedstawicieli studentów
są uwzględniane przy doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku.
Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Czynniki wewnętrzne

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem
szczegółowych kryteriów oceny programowej
POZYTYWNE

NEGATYWNE

Mocne strony
należy wskazać nie więcej niż
pięćnajważniejszych atutów kształcenia na
ocenianym kierunku studiów

Słabe strony
należy wskazać nie więcej niż
pięćnajpoważniejszychograniczeń
utrudniających realizację procesu
kształcenia i osiąganie przez studentów
zakładanych efektów uczenia się

- wysoko oceniane przez studentów
zajęcia dydaktyczne
- odpowiednia baza materialna i
dydaktyczna
- wysoki poziom kompetencji naukowych
i doświadczenie praktyczne nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia na
ocenianym kierunku
- duża liczba umów z uczelniami
zagranicznymi w ramach programu
Erasmus+
- dobre relacje Wydziału z
przedsiębiorcami, w tym również duży
zakres zajęć praktycznych i możliwości
kontaktów z praktykami życia
gospodarczego

- brak możliwości finansowania jednostki
ze źródeł zewnętrznych oraz
uprzywilejowanie uczelni publicznych w
pozyskiwaniu kandydatów na studia na
zbliżone kierunki studiów
- niskie lokaty w rankingach wydziałów
ekonomicznych w Polsce
- brak prac naukowo-wdrożeniowych
prowadzonych wspólnie z
przedsiębiorstwami
- konieczność przełamywania
ukształtowanego w przeszłości
niekorzystnego stereotypu uczelni
niepublicznych
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Czynniki zewnętrzne

Szanse
należy wskazać nie więcej niż pięć
najważniejszych zjawisk i tendencji
występującychw otoczeniu uczelni, które
mogąstanowić impuls do rozwoju kierunku
studiów
- utrzymująca się wysoka popularność
studiowania na kierunkach
ekonomicznych,
- uelastycznienie systemu kształcenia,
- ciągłe dostosowywanie programów
kształcenia do potrzeb rynku pracy,
- pozyskiwanie praktyków gospodarczych
do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- rozwijanie wielokierunkowych relacji z
otoczeniem społeczno-gospodarczym,
wzmacniających wizerunek uczelni
innowacyjnej i o profilu praktycznym

Zagrożenia
należy wskazać nie więcej niż pięć
czynników zewnętrznych, które utrudniają
rozwójkierunku studiów i osiąganie przez
studentów zakładanych efektów uczenia się
- spadek liczby kandydatów na studia
związany z niżem demograficznym,
- odpływ najlepszych kandydatów na
nieodpłatne studia na uczelniach
państwowych
- obniżanie się poziomu „jakości”
kandydatów na studia

(Pieczęć uczelni)

………………………………………………… …………………………………………
(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

…………………..……., dnia ………………….
(miejscowość)
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3
Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

Rok
studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dane sprzed
3 lat

Bieżący rok
akademicki

Dane
Bieżący rok
sprzed 3 lat akademicki

I

11

8

23

44

II
III

0
6

10
9

22
26

41
51

IV

---

---

---

---

17

27

71

139

I
II
I
II

jednolite studia
magisterskie

III
IV
V
VI

Razem:

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego
poprzedzających rok przeprowadzenia oceny

Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

Rok
ukończenia

kierunku

w

ostatnich

trzech

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Liczba
studentów,
którzy
rozpoczęli cykl
kształcenia
kończący się
w danym roku

Liczba
studentów,
którzy
rozpoczęli
cykl
kształcenia
kończący się
w danym
roku

Liczba
absolwentów
w danym roku

latach

Liczba
absolwentów w
danym roku

2018

3

17

2019

3

8

2020

6

32

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

3

Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem
tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku).
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jednolite studia
magisterskie
Razem:

2020

-

-

-

-

...

-

-

-

-

...

-

-

-

-

...

-

-

-

-

-

12

-

57

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.).4
Liczba punktów
Nazwa wskaźnika
ECTS/Liczba godzin
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do
I stopień – 6 semestrów/
ukończenia studiów na ocenianym kierunku na danym
180 ECTS
poziomie
I stopień
Łączna liczba godzin zajęć
Studia stacjonarne - 2465
Studia niestacjonarne – 1664
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi
I stopień
uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
Studia stacjonarne – 90,2
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób
Studia niestacjonarne – 61,36
prowadzących zajęcia
I stopień
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana
Studia stacjonarne – 117,5
zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne
Studia niestacjonarne – 117,5
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi
uzyskać
w
ramach
zajęć
z dziedziny
nauk
humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku
I stopień - 17
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin
w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki
humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana
I stopień - 56
zajęciom do wyboru
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana
I stopień – 24
praktykom zawodowym
Wymiar praktyk zawodowych
I stopień – 720 godz.
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z
60
wychowania fizycznego.

4

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie.
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W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie
studiów na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba
godzin zajęć na studiach stacjonarnych prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
1. 2465/0
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie
2. 1664/80
studiów na studiach niestacjonarnych/ Łącznaliczba
godzin
zajęć
na
studiach
niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne5
Finanse i Rachunkowość – studia stacjonarne
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć
stacjonarne

Liczba
punktó
w
ECTS

Język obcy
Język obcy specjalistyczny
Practical English Course/Prakticheskij Kurs
Russkogo Jazyka
Etyka biznesu
Mikroekonomia
Makroekonomia
Technologia informacyjna
Statystyka i elementy prognozowania
Marketing
Prawo
Finanse
Rachunkowość
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

ćwiczenia
ćwiczenia
konwersatorium

120
30

8
1,5

20

1

konwersatorium
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratorium
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia

20
30
30
30
30
30
30
15
30
15

1
2
2
2
1,5
1,5
1,5
2
2
1,5

Podstawy zarządzania
Planowanie kariery
Finanse przedsiębiorstwa
Analiza finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i
integracja europejska
Rynki finansowe
Bankowość
Rachunkowość finansowa
Finanse publiczne

ćwiczenia
konwersatorium
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia

30
15
30
30
30

1,5
1
3
3
1

ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia

30
30
45
15

2
2
3
1

5Tabelę

należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie.
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Ubezpieczenia
wykład
30
Funkcjonowanie i rozwój organizacji /
konwersatorium
70
Akademia kompetencji przyszłości
Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku
konwersatorium
30
/ Komunikacja interpersonalna
Seminarium dyplomowe
seminarium
90
GRUPA A: "Rachunkowość i system podatkowy"
Ordynacja podatkowa
konwersatorium
30
Komputerowe techniki w rachunkowości
konwersatorium
30
Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw cz.
konwersatorium
30
I
Uproszczone formy ewidencji księgowej
konwersatorium
30
Rachunkowość podatkowa
konwersatorium
30
Systemy kadrowo-płacowe
konwersatorium
30
Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw cz.
konwersatorium
30
II
Technologia informacyjna w finansach
konwersatorium
30
GRUPA B: "Bankowość i ubezpieczenia"
Ubezpieczenia społeczne
konwersatorium
30
Usługi i produkty bankowości detaliczne,
konwersatorium
30
inwestycyjnej i korporacyjnej
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
konwersatorium
30
Ubezpieczenia kredytów
konwersatorium
30
Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
konwersatorium
30
(bankowym)
Pracownicze plany kapitałowe
konwersatorium
30
Rynek bankowo-ubezpieczeniowy
konwersatorium
30
Excel dla zaawansowanych
konwersatorium
30
Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa
720
Razem:

0,5
5
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
24
117,5

Finanse i Rachunkowość – studia niestacjonarne
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Język obcy
Język obcy specjalistyczny
Practical English Course/Prakticheskij
Kurs Russkogo Jazyka
Etyka biznesu
Mikroekonomia
Makroekonomia
Technologia informacyjna
Statystyka i elementy prognozowania
Marketing
Prawo
Finanse

Forma/formy
zajęć

Łączna liczna
godzin zajęć
stacjonarne

Liczba
punktów
ECTS

ćwiczenia
ćwiczenia
konwersatorium

84
16

8
1,5

16

1

konwersatorium
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratorium
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia

8
16
16
16
16
16
16
8

1
2
2
2
1,5
1,5
1,5
2
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Rachunkowość
ćwiczenia
16
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
ćwiczenia
8
Podstawy zarządzania
ćwiczenia
16
Planowanie kariery
konwersatorium
8
Finanse przedsiębiorstwa
ćwiczenia
16
Analiza finansowa
ćwiczenia
16
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i
ćwiczenia
16
integracja europejska
Rynki finansowe
ćwiczenia
16
Bankowość
ćwiczenia
16
Rachunkowość finansowa
ćwiczenia
24
Finanse publiczne
ćwiczenia
8
Ubezpieczenia
wykład
12
Funkcjonowanie i rozwój organizacji /
konwersatorium
70
Akademia kompetencji przyszłości
Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku
konwersatorium
16
/ Komunikacja interpersonalna
Seminarium dyplomowe
seminarium
42
GRUPA A: "Rachunkowość i system podatkowy"
Ordynacja podatkowa
konwersatorium
16
Komputerowe techniki w rachunkowości
konwersatorium
16
Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw cz.
konwersatorium
16
I
Uproszczone formy ewidencji księgowej
konwersatorium
16
Rachunkowość podatkowa
konwersatorium
16
Systemy kadrowo-płacowe
konwersatorium
16
Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw cz.
konwersatorium
16
II
Technologia informacyjna w finansach
konwersatorium
16
GRUPA B: "Bankowość i ubezpieczenia"
Ubezpieczenia społeczne
konwersatorium
16
Usługi i produkty bankowości detaliczne,
konwersatorium
16
inwestycyjnej i korporacyjnej
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
konwersatorium
16
Ubezpieczenia kredytów
konwersatorium
16
Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
konwersatorium
16
(bankowym)
Pracownicze plany kapitałowe
konwersatorium
16
Rynek bankowo-ubezpieczeniowy
konwersatorium
16
Excel dla zaawansowanych
konwersatorium
16
Praktyki zawodowe
Praktyka
720
zawodowa
Razem:
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2
0,5
2
0,5
3
3
2
2
2
3
1
0,5
5
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
24
117,5
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji
inżynierskich / Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu
nauczyciela6 - nie dotyczy
Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w
językach obcych7
Kierunek Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia, profil praktyczny, tryb stacjonarny
Nazwa
programu/zajęć/grupy
zajęć

Practical English Course

Prakticheskij kurs
russkogo jazyka

Forma
realizacji

konwersatorium

konwersatorium

Semestr

6

6

Forma
studiów

niestacjonarna

niestacjonarna

Język
wykładowy

Liczba
studentów
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)

angielski

Zajęcia będą
realizowane w
roku
akademickim
2021/2022

rosyjski

Zajęcia będą
realizowane w
roku
akademickim
2021/2022

Kierunek Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia, profil praktyczny, tryb niestacjonarny
Nazwa
programu/zajęć/grupy
zajęć

Practical English Course

Prakticheskij kurs
russkogo jazyka

Forma
realizacji

konwersatorium

konwersatorium

Semestr

6

6

Forma
studiów

niestacjonarna

niestacjonarna

Język
wykładowy

Liczba
studentów
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)

angielski

Zajęcia będą
realizowane w
roku
akademickim
2021/2022

rosyjski

Zajęcia będą
realizowane w
roku
akademickim
2021/2022

6

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie,
w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku
studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
7 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.
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie
elektronicznej)
1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z
późn. zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)
Załączniki w oddzielnym pliku
2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym
przeprowadzana jest ocena.
Załącznik w oddzielnym pliku
3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w
semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z
poziomów studiów.
Załączniki w oddzielnym pliku
4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub
grupy zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz
opiekunów prac dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo także nauczycieli akademickich oraz inne osoby
prowadzące zajęcia odpowiednio z podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki
położniczej, sporządzoną wg następującego wzoru:
Załączniki w oddzielnym pliku
5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia
błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym
sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej
na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków
tych działań.
Załącznik w oddzielnym pliku
6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych
obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym
kierunku, a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych
i informacyjnych.
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Załączniki w oddzielnym pliku
7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy
oraz formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru:
Załączniki w oddzielnym pliku

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym
dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z
raportem samooceny
1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty
zrealizowane przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch
semestrów poprzedzających wizytację).
2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji
egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację).
3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół
oceniający.
4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli
praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku.
5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje
w realizacji programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają
praktyki zawodowe, jeśli praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na
ocenianym kierunku (w formie elektronicznej).
6. Wykaz osiągnięć, których autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/
współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku z ostatnich 5 lat
poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej).
7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki
zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i
przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach
pomocy jej ofiarom,
8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub
inne instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w
odpowiedzi na zalecenia tych instytucji (w formie elektronicznej).
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Załącznik nr 2
do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej
Profil praktyczny
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty
uczenia się
Standard jakości kształcenia 1.1
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, uwzględniają postęp w obszarach
działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku, oraz są zorientowane na
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku
pracy.
Standard jakości kształcenia 1.2
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub
dyscyplinami, do których jest przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób trafny,
specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne osiągane przez studentów, a także odpowiadają
właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu.
Standard jakości kształcenia 1.2a
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania
zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny zakres ogólnych i
szczegółowych efektów uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 1.2b
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu
zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów,
umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach
drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i
2245).
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
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Standard jakości kształcenia 2.1
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej
zastosowania z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest
przyporządkowany, normy i zasady, a także aktualny stan praktyki w obszarach działalności
zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 2.1a
Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania
zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny zakres treści
programowych zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.2
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba
semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów
mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów
uczenia się.
Standard jakości kształcenia 2.2a
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba
semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów
mierzony liczbą punktów ECTS w przypadku kierunków studiów przygotowujących do
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami
i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.3
Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w
procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się,
w tym w szczególności umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 2.4
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc
odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także
kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez
studentów efektów uczenia się, w szczególności tych, które są związane z przygotowaniem
zawodowym.
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Standard jakości kształcenia 2.4a
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc
odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także
kompetencje opiekunów, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami
i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.5
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na
nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 2.5a
Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest
zgodna z regułami i wymaganiami w zakresie sposobu organizacji kształcenia zawartymi w
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust.
3 ustawy
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Standard jakości kształcenia 3.1
Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia
kandydatów na studia, umożliwiające właściwy dobór kandydatów, zasady progresji
studentów i zaliczania poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania,
uznawania efektów i okresów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie
wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza
systemem studiów.
Standard jakości kształcenia 3.2
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się
oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a
stosowane metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie
informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do
aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również pozwalają na sprawdzenie
i ocenę wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności opanowania umiejętności
praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 3.2a
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Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących
do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i
wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 3.3
Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe,
studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne związane z kierunkiem studiów, jak
również udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja
potwierdzają osiągnięcie efektów uczenia się.
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Standard jakości kształcenia 4.1
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych
osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 4.1a
Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób
prowadzących zajęcia ze studentami w przypadku kierunków studiów przygotowujących do
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i
wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 4.2
Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących
zajęcia, oparty o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację zajęć,
uwzględnia systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem
studentów, której wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki
stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju.
Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie
Standard jakości kształcenia 5.1
Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne
pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz
edukacyjne, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są
nowoczesne, umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów
uczenia się, w tym opanowanie umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia

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

92

działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, jak
również są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym
osobom pełny udział w kształceniu.
Standard jakości kształcenia 5.1a
Infrastruktura dydaktyczna uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których
odbywają się zajęcia w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania
zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami
zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 5.2
Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne
pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne
podlegają systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych
przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Standard jakości kształcenia 6.1
Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami,
w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu.
Standard jakości kształcenia 6.2
Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ
tego otoczenia na program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom, z udziałem
studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
Standard jakości kształcenia 7.1
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku,
zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani do
nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa
mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w
językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i
wymiany studentów i kadry.
Standard jakości kształcenia 7.2
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Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a
wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Standard jakości kształcenia 8.1
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy,
adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja
rozwojowi społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności
nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz
w przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku
pracy właściwych dla kierunku, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników
uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w
rozwiązywaniu spraw studenckich.
Standard jakości kształcenia 8.2
Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których
uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach
doskonalących.
Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach
Standard jakości kształcenia 9.1
Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z
potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu
nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach
przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów.
Standard jakości kształcenia 9.2
Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w
których uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są
wykorzystywane w działaniach doskonalących.
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Standard jakości kształcenia 10.1
Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany
programu studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte o
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wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych,
w tym studentów oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia.
Standard jakości kształcenia 10.2
Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia,
których wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości.
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