
Załącznik do zarządzenia Rektora nr 16 

z dnia 23 marca 2016 r. 

 

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA  

W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) w swojej działalności edukacyjnej nieustannie 

dąży do doskonalenia procesu kształcenia i do osiągania wysokiej jego jakości, zapewniającej  

interesariuszom Szkoły – zwłaszcza studentom, doktorantom, absolwentom i ich pracodawcom 

– osiąganie satysfakcji z rezultatów kształcenia, a zarazem pozwalającej SGH osiągać               

i utrzymywać wysoką pozycję w europejskim środowisku szkolnictwa wyższego. Skuteczności 

podejmowanych przez SGH działań doskonalących w obszarze szeroko rozumianej dydaktyki 

sprzyja wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia. 
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Załączniki - procedury 

 

 

1. CELE SYSTEMU 

1. Zapewnienie spójności poszczególnych właściwości procesu kształcenia realizowanego  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z: 
1) misją, strategią oraz polityką jakości SGH; 
2) przepisami prawa  obowiązującego w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce;  
3) standardami i wskazówkami w zakresie zapewniania jakości w Europejskim Obszarze 

Szkolnictwa Wyższego – ESG (Standards and Guidelines for  Quality Assurance in the 
European Higher Education Area);  

4) Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

2. Monitorowanie i analiza przebiegu głównych procesów  wpływających na kształcenie            
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
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3. Cykliczne badania jakości kształcenia realizowanego w Szkole Głównej Handlowej               
w Warszawie stanowiące źródło informacji zwrotnej służącej korygowaniu i doskonaleniu 
procesu kształcenia w SGH. 

4. Promowanie kultury jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

2. ZAŁOŻENIA SYSTEMU 

1. Zarządzanie jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest 
realizowane na zasadzie podejścia systemowego – funkcjonuje własny, wewnętrzny 
system zarządzania jakością kształcenia. 

2. Zarządzanie jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest 
realizowane na zasadzie podejścia procesowego. 

3. Obiektem zarządzania jakością jest proces kształcenia – wewnętrzny system 
zarządzania jakością jest nakładany na wybrane elementy składowe procesu 
kształcenia. Ma charakter struktury i mechanizmów uniwersalnych, możliwych do 
wykorzystania niezależnie od rodzaju kierunku studiów. Jednostką organizacyjną,          
w której funkcjonuje system zarządzania jakością kształcenia, jest uczelnia o strukturze 
bezwydziałowej. 

4. Przyjmuje się, że głównymi podmiotami zainteresowanymi jakością kształcenia w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie są: 
1) studenci (doktoranci); 
2) nauczyciele akademiccy; 
3) pracodawcy; 
4) uczelnia (elementy struktury organizacyjnej, organy, w tym zwłaszcza kierownictwo 

uczelni,); 
5) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. jako decydent szczebla 

krajowego) oraz inne krajowe instytucje zajmujące się szkolnictwem lub rynkiem 
pracy absolwentów uczelni; 

6) komisje akredytacyjne, w tym Polska Komisja Akredytacyjna i agencje EOSW; 
7) badacze akademiccy rynku edukacji na poziome wyższym. 

5. Przyjmuje się, że usługobiorcami – klientami procesu kształcenia w SGH są: 
1) bezpośrednio – studenci (doktoranci); 
2) pośrednio – pracodawcy. 

6. Podmiotami zainteresowanymi jakością programów kształcenia w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, których wymagania w stopniu zasadniczym powinny 
determinować jakość tego procesu, są studenci oraz pracodawcy – rynkowa orientacja 
uczelni. 

7. Proces kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie powinien być 
kształtowany na podstawie prawa i standardów obowiązujących w polskim i europejskim 
szkolnictwie wyższym. 

8. Proces kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie powinien być 
kształtowany na podstawie opinii studentów, nauczycieli akademickich, absolwentów 
oraz wyników analiz rynku pracy (polskiego i europejskiego). 

9. Proces kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie powinien być 
monitorowany  
i cyklicznie analizowany ze względu na zgodność z prawem i standardami, uzyskiwane 
efekty oraz nieustanne doskonalenie  jego jakości. 
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10.  Podstawowym miernikiem efektów procesu kształcenia jest jakość tego procesu i jego 
składowych. 

11.  Każdy nauczyciel akademicki SGH zna i akceptuje system i jego procedury mające na 
celu  utrzymanie i podnoszenie jakości kształcenia. 

12. Każdy pracownik SGH odpowiada za utrzymanie i podnoszenie jakości swojej pracy 
dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej lub administracyjnej (a zwłaszcza obsługi 
studentów i doktorantów). 

13. System zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
podlega regularnym audytom wewnętrznym i przeglądom wykonywanym przez 
kierownictwo uczelni. 

14. Pracami nad wdrażaniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zarządzania jakością 
kształcenia kieruje Rektor SGH.    

 

3. STRUKTURA SYSTEMU 

Kształcenie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje trzy główne procesy: 
1) tworzenie programów kształcenia; 
2) realizację proces kształcenia;  
3) walidację efektów kształcenia. 

 Ponadto na kształcenie w SGH składają się procesy pomocnicze oraz zarządcze. 
Schemat procesowy systemu kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
przedstawiono na rys. 1. 

Monitorowanie i analizę przebiegu każdego z wymienionych procesów głównych                 
i pomocniczych kształcenia uznano za proces składowy własnego, wewnętrznego systemu 
zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na rys.             
2 przedstawiono schemat monitorowania procesów głównych kształcenia. Monitorowanie 
stanowi tu źródło informacji zwrotnej – feed back - służącej korygowaniu i doskonaleniu 
wejścia do każdego z głównych procesów kształcenia. 

Do procesów głównych wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie należą ponadto dwa działania obejmujące kompleksowo proces 
główny kształcenia. Są to: proces monitorowania jakości kształcenia oraz badania rynku 
pracy. Te dwa procesy stanowią również źródła informacji zwrotnej – feed back - służącej 
korygowaniu i doskonaleniu każdego z głównych procesów kształcenia. Efektem analizy 
wyników tych procesów są zapisy o charakterze raportów przedstawianych kierownictwu 
uczelni (proces zarządzania jakością kształcenia w grupie procesów zarządczych – rys. 1).  

Elementami składowymi systemu kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
są również wspomniane procesy pomocnicze i zarządcze. Rodzaj procesów pomocniczych     
i ich związek z procesem głównym  kształcenia przedstawiono schematycznie na rys. 3. 

System zarządzania jakością kształcenia jest związany z procesami pomocniczymi  
i audytem tych procesów. Proces audytowania został zdefiniowany poprzez ustalenie 
standardu   procedury systemowej. Audytowanie procesów pomocniczych jest realizowane 
cyklicznie raz w roku i przebiega zgodnie ze standardem proceduralnym  poprzez 
weryfikację zgodności stanu każdego z tych procesów z ustalonymi dla nich kryteriami oraz 
na zasadzie analizy ich skuteczności rozumianej jako stopień osiągania stawianych im 
celów. Efektem funkcjonowania tej procedury są raporty przedstawiane kierownictwu uczelni 
(proces zarządzania jakością kształcenia w grupie procesów zarządczych – rys. 1).  

W wypadku procesów zarządczych ich związek z systemem zarządzania jakością 
kształcenia wynika z zobowiązań kierownictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
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związanych z realizacją procesu zarządzania jakością kształcenia – procesu składowego 
grupy procesów zarządczych, rys. 1.  

Na omawiane zobowiązania składają się: 
1) wykonywanie cyklicznych, corocznych przeglądów systemu zarządzania jakością 

kształcenia; 
2) kształtowanie polityki jakości kształcenia; 
3) zaangażowanie w sprawy systemowego zarządzania jakością kształcenia w SGH,  

podejmowanie decyzji korygujących i doskonalących proces kształcenia na podstawie 
informacji, których źródłem jest system zarządzania jakością kształcenia; 

4) promowanie kultury jakości wśród pracowników i studentów SGH; 
5) sponsorowanie badań jakości kształcenia.  

Efektem prezentowanego procesu zarządzania jakością są dokumenty regulujące jakość 
kształcenia w SGH, w tym przede wszystkim zapisy z cyklicznego przeglądu i decyzje 
kierownictwa SGH w zakresie korygowania i doskonalenia procesu kształcenia. 



3.1. PROCES KSZTAŁCENIA W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCESY ZĄRZĄDCZE 

 

ZARZĄDZANIE ----- ZARZĄDZANIE -----      MISJA ----- ZARZĄDZANIE ----- ZARZĄDZANIE ------ ZARZĄDZANIE ----- ZARZĄDZANIE 

   ZASOBAMI          INFRASTRUKTURĄ    I STRATEGIA  DYDAKTYKĄ              BADANIAMI                KONTAKTAMI               JAKOŚCIĄ 

 

 

   LUDZKIMI                                                                                                                                 NAUKOWYMI             Z OTOCZENIEM         KSZTAŁCENIA 

PROCESY GŁÓWNE 

 

 TWORZENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA  ---  KSZTAŁCENIE --- WALIDACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

PROCESY POMOCNICZE 

                 KONSULTACJE  ----- REKRUTACJA ----- ANGAŻOWANIE ----- ZAPEWNIANIE  ----- OBSŁUGA ----- PUBLIKOWANIE 

                  PROGRAMÓW           STUDENTÓW           WYKŁADOWCÓW       ZASOBÓW             STUDENTÓW       INFORMACJI 

                                                                                                                                     INFORMACJI                                        O KSZTAŁCENIU 

W
E

JŚ
C

IE
 

WYJŚCIE 

Rys. 1 Schemat procesu kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 



3.2. SCHEMAT GŁÓWNYCH PROCESÓW KSZTAŁCENIA I SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W SGH 

 

 

 

Rys. 2. Schemat głównych procesów kształcenia i własnego, wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH 
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3.3. PROCESY POMOCNICZE KSZTAŁCENIA I  SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

KSZTAŁCENIA W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 
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Rys. 3. Schemat pomocniczych  procesów kształcenia i ich związku z systemem zarządzania jakością kształcenia w SGH 
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4. CHARAKTERYSTYKA PROCEDUR 

W systemie zarządzania jakością kształcenia funkcjonują cztery główne procedury. Dotyczą 
one: monitorowania jakości programów kształcenia, monitorowania jakości procesu kształcenia, 
monitorowania procesu walidacji efektów kształcenia oraz monitorowania losów absolwentów 
SGH. Działania podejmowane w ramach tych procedur są dokumentowane, archiwizowane        
i podlegają audytowi  wykonywanemu na zlecenie kierownictwa SGH.  

System zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
obejmuje również działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania. Głównym 
antyplagiatowym narzędziem wykorzystywanym przez SGH jest System Obsługujący Lokalne 
Archiwum Dokumentów – SOLAD, opracowany przez Plagiat.pl.  

SOLAD jest programem służącym do wprowadzania, katalogowania, przeszukiwania  
i prezentowania dokumentów takich jak prace magisterskie, licencjackie, semestralne i inne. 
Aplikacja ma wspomagać pracę dziekanatów, bibliotek i archiwów w zarządzaniu dokumentami. 

W SGH wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji pod kątem samodzielności ich 
przygotowania przez studenta. Procedura weryfikacji samodzielności pracy określona jest  
w  zarządzeniu Rektora nr 7 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie prac dyplomowych(załączniki 
nr: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 oraz 7.6 do zarządzenia). W przypadku domniemania, iż pracę 
dyplomową lub jej fragmenty przygotowano niesamodzielnie, promotor przekazuje niezwłocznie 
taką informację do właściwego dziekana i odmawia przyjęcia pracy. Warunkiem przyjęcia pracy 
dyplomowej do oceny jest dostarczenie kompletu dokumentów związanych z procedurą 
weryfikacji samodzielności przygotowania pracy. 

Procedurze antyplagiatowej mogą podlegać też inne opracowania pisemne studentów, w tym 
referaty i eseje wymagane na niektórych zajęciach dydaktycznych. 

System antyplagiatowy podlega audytowi wykonywanemu na zlecenie Prorektora ds. 
Studentów i Dydaktyki co dwa lata, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami dziekanów 
kolegiów oraz dziekanów studiów. Wynik audytu może skutkować wymianą systemu w trybie 
określonym przez jednostki administracji SGH właściwe dla spraw z zakresu monitorowania 
jakości kształcenia, w porozumieniu z biurami kolegiów oraz dziekanatami studiów.       

 

4.1. Procedura monitorowania i analizowania jakości programów kształcenia 

 Procedura monitorowania i analizowania jakości programów kształcenia obejmuje dwa 
procesy:  

1) tworzenie lub modyfikowanie programu kształcenia dla danego kierunku studiów; 
2) tworzenie oferty dydaktycznej, tj. zestawu oferowanych zajęć z przedmiotów                    

o standardowych sylabusach, oferty przedmiotów autorskich oraz oferty seminariów 
dyplomowych dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH. 

 Szczegółowymi celami procesu monitorowania i analizy jakości programów kształcenia na 
poszczególnych kierunkach studiów są: 

1) ocena formalna programu i planu studiów dla tworzonego lub modyfikowanego kierunku;  
2) ocena formalna poszczególnych przedmiotów składających się na ten program; 
3) ocena wartości merytorycznej programu studiów i poszczególnych jego przedmiotów;  
4) weryfikacja efektów kształcenia. 

 Każdy projektowany lub modyfikowany program kształcenia dla kierunku studiów powinien:  
1) być zgodny z misją i strategią rozwoju SGH;  
2) być zgodny z obowiązującymi zewnętrznymi regulacjami prawnymi w sprawie warunków 

tworzenia i prowadzenia kierunków studiów; 
3) być zgodny z uchwalonymi przez Senat SGH: polityką jakości, zasadami tworzenia  

i prowadzenia kierunków studiów oraz zasadami tworzenia oferty dydaktycznej; 
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4) uwzględniać wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe (benchmark); 
5) uwzględniać wnioski z analizy potrzeb rynku pracy (w tym opinie pracodawców                

i absolwentów);  
6) uwzględniać ocenę posiadanych zasobów kadrowych (potencjał naukowy i dydaktyczny 

jednostki, jej osiągnięcia badawcze oraz minimum kadrowe dla kierunku studiów); 
7) uwzględniać ocenę warunków realizacji programu kształcenia (infrastruktura, koszty 

realizacji programu, ryzyko obniżenia jakości kształcenia oraz konkurowania 
wewnętrznego z istniejącym już zbliżonym kierunkiem). 

 Cele kształcenia na danym kierunku wymagają rozpisania na konkretne efekty kształcenia  
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z Krajowymi Ramami 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Kierunkowe efekty kształcenia muszą z kolei znajdować 
pokrycie w efektach przedmiotowych, opisanych w sylabusie danego przedmiotu z programu 
studiów.  

 W przypadku kierunków dotychczas realizowanych, procedura wymaga przeglądu 
programów kształcenia do końca każdego roku kalendarzowego, ze względu na konieczność 
dokonania ewentualnych korekt przed ich wprowadzeniem do kolejnej edycji programu kierunku 
na nowy rok akademicki oraz potrzebę przygotowania oferty dydaktycznej (propozycji obsady 
zajęć), zgodnie z harmonogramem prac nad tzw. Informatorem SGH, zawierającym program       
i plan studiów dla nowego rocznika studentów. W przypadku zgłoszenia nowego kierunku, 
procedura uruchamiana jest w momencie przekazania do SKP wymaganej dokumentacji. 

 Zgłoszenie oferty zajęć przez wykładowcę, spełniającego kryteria wymagane do 
prowadzenia zajęć w SGH, wymaga przedstawienia wypełnionego sylabusa przedmiotu.          
W SGH przedmioty podstawowe, kierunkowe i związane z kierunkiem, w tym tworzące 
specjalności, mają standardowe sylabusy. W części „indywidualnej – spersonalizowanej” 
sylabusa, wypełnianej przez nauczyciela akademickiego zgłaszającego się do prowadzenia 
zajęć z danego przedmiotu, wymagane jest, m.in., podanie metod prowadzenia zajęć oraz 
metod weryfikacji realizowanych przedmiotowych efektów kształcenia. Oferty nowych 
przedmiotów podlegają ocenie recenzentów, a zgłoszenia wykładowców spełniających formalne 
warunki oferty zajęć wymagają akceptacji przełożonego danego wykładowcy.  

 Proces monitorowania i analizy projektowania programów kształcenia został zdefiniowany – 
funkcjonuje standard w postaci procedury systemowej. Efektem funkcjonowania tej procedury 
są zapisy o charakterze raportów przedstawianych kierownictwu uczelni (proces zarządzania 
jakością kształcenia w grupie procesów zarządczych – rys. 1).  

 

4.2. Procedura monitorowania jakości procesu kształcenia 

 Celem procedury jest określenie zasad postępowania oraz przypisanie odpowiedzialności 
podczas monitorowania jakości procesu kształcenia. Głównymi elementami tej procedury są: 

1) studenckie opinie na temat jakości zajęć i umiejętności dydaktycznych osób je 
prowadzących; 

2) hospitacje zajęć z udziałem przełożonych wykładowców prowadzących zajęcia; 
3) samoocena zajęć dokonywana przez wykładowców.  

Oceny wyrażane przez studentów mają przede wszystkim na celu monitorowanie jakości 
procesu dydaktycznego oraz inspirowanie nauczycieli akademickich do analizy i doskonalenia 
umiejętności dydaktycznych, w tym sposobu (metod) prowadzenia zajęć. Powinny także one – 
wraz z wynikami hospitacji – stanowić ważne źródło informacji dla studentów przy dokonywaniu 
wyborów zajęć (wykładowców, ścieżki studiów) oraz stanowić element corocznej oceny 
nauczycieli akademickich (w ramach rocznego sprawozdania z ich działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej), w tym ich nagradzania za działalność dydaktyczną. 

 Celem hospitacji jest usprawnienie procesu dydaktycznego w SGH. Ekspercka ocena zajęć 
dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców ma umożliwić dokonanie oceny kompetencji 
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pracowników dydaktycznych oraz przeprowadzenie kompleksowej (łącznie z wynikami opinii 
studenckich) analizy procesu kształcenia. Hospitacje prowadzone są w każdym semestrze na 
wybranej losowo grupie zajęć, zgodnie z ustalonym przez dziekanów kolegiów semestralnym 
planem hospitacji. 

 Celem samooceny zajęć dokonywanej przez wykładowców jest uzyskanie ich opinii nt. 
uwarunkowań towarzyszących prowadzeniu zajęć, które mogą wpływać na ocenę kompetencji 
pracowników dydaktycznych oraz stanowią ważne informacje dla analizy procesu kształcenia. 
Badania samoceny zajęć dydaktycznych przez wykładowców prowadzone są w wersji 
elektronicznej co najmniej raz w roku akademickim. Badanie powinno dotyczyć wybranych co 
najmniej 10% wykładowców prowadzących zajęcia w danym roku akademickim, a zwłaszcza 
tych, których zajęcia były hospitowane w danym roku akademickim. 

 W procesie monitorowania i analizy zajęć dydaktycznych podstawowymi celami są: 
1) badania i analizy rozkładów wyników oceny sposobu prowadzenia zajęć i ich wartości 

merytorycznej dokonywanej przez studentów – badania jakości wszystkich zajęć 
prowadzonych w danym semestrze; badania i analizy rozkładów ocen jakości zajęć  
z  poszczególnych przedmiotów składających się na ofertę dydaktyczną SGH (w tym 
kierunków studiów) są wykonywane cyklicznie co semestr; 

2) badania i analizy rozkładów wyników oceny warunków prowadzenia zajęć dokonywane 
przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia – badania jakości warunków, w jakich 
nauczyciel prowadzi zajęcia ze studentami; 

3) identyfikacja zajęć o niewystarczającej jakości wykonywana cyklicznie, co semestr, na 
podstawie wyników badania opinii studenckich i hospitacji uzyskiwanych w trzech 
kolejnych semestrach. 

Działania objęte procedurą monitorowania jakości procesu kształcenia w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Działania objęte procedurą monitorowania jakości procesu kształcenia 
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W SGH wyniki studenckiej oceny jakości zajęć dydaktycznych przekazywane są 
bezpośrednio zainteresowanemu wykładowcy, jego przełożonym (dyrektor instytutu, kierownik 
katedry, dziekan kolegium), Rektorowi, prorektorowi ds. dydaktyki i studentów oraz dziekanowi 
Studium Licencjackiego lub Studium Magisterskiego (w zależności od usytuowania ocenianych 
zajęć w programie studiów I lub II stopnia). Raporty zbiorcze przekazywane są Samorządowi 
Studentów.  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie publikuje oficjalnych, szczegółowych raportów    
z badań studenckiej oceny zajęć, natomiast w „Gazecie SGH” publikowana jest informacja 
zbiorcza o badaniu oraz okresowo tzw. lista TOP – 10, tj. lista dziesięciu wykładowców              
z każdego stopnia i formy studiów oraz grupy przedmiotów (podstawowe, kierunkowe                 
i specjalnościowe, lektoraty) najwyżej ocenionych przez studentów w trzech kolejnych 
semestrach.  

 W procesie monitorowania jakości procesu kształcenia w SGH, poza monitorowaniem 
jakości zajęć dydaktycznych, regularnie analizowane są wskaźniki sprawności kształcenia. 
Obejmują one m.in.: rozkład ocen z egzaminów, wskaźniki powtarzania roku, skreśleń ze 
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studiów, terminowości uzyskiwania dyplomu, jak też analizowane są podstawowe wskaźniki 
dotyczące rekrutacji na studia (liczba kandydatów na studia I stopnia, liczba kandydatów na 
poszczególne kierunki studiów II stopnia, jak i na kierunki prowadzone w języku angielskim na   
I i II stopniu studiów, struktura społeczno-demograficzna kandydatów oraz udział 
obcokrajowców w strukturze kandydatów i studentów).  

 Wyniki analiz jakości procesu kształcenia, w tym dotyczące poszczególnych jego 
składowych,  przedstawiane są zarówno władzom rektorskim, jak i na posiedzeniu Senatu SGH 
przez  m.in. dziekanów Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego, przewodniczących 
Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów, Senackiej Komisji Programowej 
oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.  

  Efektem funkcjonowania procesu monitorowania i analizy jakości procesu kształcenia są  
raporty przedstawiane kierownictwu uczelni (proces zarządzania jakością kształcenia  
w grupie procesów zarządczych – rys. 1). 
 

4.3. Procedura monitorowania walidacji efektów kształcenia  

Weryfikacja i walidacja kierunkowych efektów kształcenia polega na dostarczeniu dowodów, 
że ustanowione kierunkowe efekty kształcenia zostały właściwie określone i są skutecznie 
realizowane w procesie kształcenia.  

Celem procedury jest określenie sposobu organizowania dowodów spełnienia przez 
studenta warunku uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia 
dla określonego kierunku studiów, poświadczonych dyplomem licencjata albo magistra, którym 
jest osiągnięcie przez niego wszystkich założonych w programie efektów kształcenia. 
Spełnienie tego warunku jest możliwe, gdy: 

1) został zrealizowany zestaw przedmiotów (modułów) składających się na program 
studiów opracowany dla danego kierunku; 

2) zostały osiągnięte wszystkie efekty kształcenia właściwe dla przedmiotu (modułu) 
należącego do rozważanego programu studiów. 

Proces monitorowania walidacji efektów kształcenia obejmuje: 
1) przegląd przebiegu procesów weryfikacji1 oraz walidacji2 efektów kształcenia właściwych 

dla kierunku studiów i przedmiotów składających się na program studiów tego kierunku; 

2) badania i analizy zgodności uzyskiwanych wyników walidacji z zakładanymi efektami 
kształcenia właściwymi dla kierunku studiów i przedmiotów składających się na program 
studiów tego kierunku; badania i analizy są wykonywane cyklicznie, raz w roku 
akademickim, na wybranej populacji zajęć składających się na ofertę dydaktyczną 
danego kierunku studiów. 

 Proces monitorowania walidacji efektów kształcenia został zdefiniowany – funkcjonuje 
standard w postaci procedury systemowej. Efektem funkcjonowania tej procedury są zapisy      
o charakterze raportów przedstawianych kierownictwu uczelni (proces zarządzania jakością 
kształcenia w grupie procesów zarządczych – rys. 1).  

                                                 
1 Weryfikacja efektów kształcenia – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że wyspecyfikowane 

wymagania dotyczące efektów kształcenia zostały spełnione, tj. zostały sprecyzowane efekty kształcenia właściwe dla 

poszczególnych przedmiotów (modułów) i kierunków studiów, specyficzne dla poziomu i profilu kształcenia oraz wykazano 

związek między efektami przedmiotowymi, kierunkowymi (modułowymi) właściwymi dla stosownych obszarów kształcenia;      

w wypadku programu kształcenia dla danego kierunku studiów sformułowano efekty kształcenia w trzech kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. 
2 Walidacja efektów kształcenia – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, iż wymagania związane  

z osiąganiem efektów kształcenia zostały spełnione, tj. zostały sprecyzowane i zastosowane metody oceny poszczególnych 

efektów kształcenia przedmiotowych (modułowych) i kierunkowych oraz został oceniony stopień, w jaki te efekty zostały 

osiągnięte. 
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Ocenie realizacji zakładanych efektów kształcenia (przedmiotowych i kierunkowych) na 
danym kierunku studiów służą też, organizowane pod koniec roku akademickiego, spotkania 
prorektora ds. dydaktyki i studentów z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na 
danym kierunku studiów, w tym należącymi do jego  tzw. minimum kadrowego. Tematem 
spotkań, poza oceną realizacji efektów kształcenia,  jest ocena silnych i słabych stron 
realizowanego programu kształcenia oraz ocena warunków kształcenia. Wnioski przedstawiane 
są na posiedzeniu Senatu SGH i są wykorzystywane do doskonalenia kolejnej edycji programu 
danego kierunku studiów.  

 

4.4. Procedura monitorowania losów absolwentów 

Głównym celem monitorowania losów zawodowych absolwentów jest zdobycie informacji       
o stopniu zatrudnialności absolwentów, jakości i efektach kształcenia oraz o dostosowaniu 
programu kształcenia w SGH do oczekiwań rynku pracy. W procesie monitorowania jakości 
kształcenia składowymi tego procesu są dwie główne operacje:  

1) badania opinii absolwentów o kształceniu prowadzone w momencie ukończenia studiów 
oraz  

2) badania jakości kształcenia prowadzone wśród absolwentów uczelni  
z trzyletnim stażem pracy.  

Celami procesu monitorowania losów absolwentów SGH są: 
1) wyznaczanie wartości jakości kształcenia realizowanego w SGH w okresie 

poprzedzającym o trzy lata akademickie moment badania; respondentami są 
absolwenci, których doświadczenie zawodowe wynika z trzyletniego stażu pracy; 
badania są wykonywane cyklicznie co 3 lata akademickie; 

2) analiza rozkładu wyników wyżej opisanych badań, uzyskiwanych dla różnych wymiarów 
kształcenia – diagnoza słabych i mocnych stron kształcenia realizowanego w SGH         
w okresie poprzedzającym badania; 

3) analiza postaw absolwentów wobec właściwości procesu kształcenia realizowanego       
w SGH, badanych bezpośrednio po ukończeniu studiów. 

 
W przypadku procesu badania rynku, składowymi są również dwie operacje:  
1) badania karier absolwentów oraz  
2) badania opinii potencjalnych pracodawców, w tym przedstawicieli organizacji 

partnerskich.  

Celem powyżej wskazanych  badań jest: 
1) diagnoza stanu i dyspersji zatrudnienia absolwentów SGH, dynamiki rozwoju ich kariery 

zawodowej oraz uzyskiwanych przez nich wyników finansowych; 
2) diagnoza oraz analiza potrzeb i wymagań potencjalnych pracodawców – badania 

uzupełniające analizę jakości kształcenia wśród absolwentów z 3-letnim stażem pracy. 

Proces monitorowania losów absolwentów został zdefiniowany – funkcjonuje standard          
w postaci procedury systemowej. Efektem funkcjonowania tej procedury są zapisy                     
o charakterze raportów przedstawianych kierownictwu uczelni (proces zarządzania jakością 
kształcenia w grupie procesów zarządczych – rys. 1). 

 

4.5. Procedura monitorowania dokumentacji i audyt wewnętrzny systemu zarządzania 
jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Dokumentacja związana z  procedurami systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH 
jest archiwizowana. W końcowej części każdej procedury znajduje się wykaz (rodzaj i nazwa) 
dokumentów związanych z daną procedurą oraz miejsce ich przechowywania. Ponadto 
dołączony jest rejestr zmian dokumentu danej procedury systemowej. 
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Audyt funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH jest 
przeprowadzany w każdym roku akademickim. Przebiega on na zasadzie weryfikacji zgodności 
stanu realizacji każdego z głównych procesów systemu kształcenia z ustalonymi dla nich 
kryteriami oraz na zasadzie analizy ich skuteczności rozumianej jako stopień osiągania 
stawianych im celów. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest Rektor SGH. 


