
POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
UNIWERSYTU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

U
niwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie dąży do 
zapewnienia najwyż-
szej jakości kształcenia, 

zgodnie z misją i przyjętą stra-
tegią. Realizacji tego celu służy 
Polityka Jakości Kształcenia, któ-
rej podstawowym założeniem 
jest stworzenie warunków, aby 
absolwenci:

• zdobyli wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne na 
najwyższym poziomie,

• aktywnie funkcjonowali 
w nowoczesnym społeczeń-
stwie i na zmieniającym się 
rynku pracy,

• prezentowali wysokie stan-
dardy etyczne.

Główny cel Polityki Jako-
ści Kształcenia jest osiągany 
w wyniku:

1. Kształtowania postaw 
projakościowych wśród 
członków wspólnoty 
akademickiej;

2. Budowania wysokiej kul-
tury jakości kształcenia 
i kultury pracy;

3. Przygotowania oferty dy-
daktycznej adekwatnie 
do dyscyplin naukowych 
Uczelni, w oparciu o kra-
jowe i międzynarodowe 
doświadczenie nauczy-
cieli akademickich oraz 
w sposób zgodny z misją 
Uczelni;

4. Doskonalenia procesu 
dydaktycznego zgodnie 
z obowiązującymi akta-

mi prawnymi oraz ocze-
kiwaniami otoczenia 
społeczno-gospodarczego;

5. Uzyskania krajowych 
i międzynarodowych 
akredytacji;

6. Umiędzynarodowienia 
procesu studiowania;

7. Sprawnego działa-
nia w Uczelni struktur 
projakościowych.

Polityka Jakości Kształcenia 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie jest realizowana m.in. 
poprzez:

• monitorowanie i analizę 
stopnia osiągania zakłada-
nych efektów uczenia się,

• ocenę jakości i atrakcyjno-
ści programów studiów,

• rozwój nowoczesnych me-
tod i form prowadzenia 
zajęć, w tym kształcenia 
na odległość,

• zapewnienie wysokiego 
poziomu kompetencji na-
uczycieli akademickich 
i jakości obsługi admini-
stracyjno-technicznej,

• udział pracowników, stu-
dentów, doktorantów, 
uczestników studiów po-
dyplomowych i innych 
form kształcenia oraz in-
teresariuszy zewnętrznych 
Uczelni w procesie zarzą-
dzania jakością kształce-
nia z zachowaniem odpo-
wiednich proporcji wpły-
wu poszczególnych grup 
interesariuszy, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem 
opinii kadry pracowniczej 
legitymującej się udoku-
mentowanymi kwalifika-
cjami i doświadczeniem,

• współpracę z wiodący-
mi ośrodkami krajowymi 
i zagranicznymi w obsza-
rze kształcenia, badań na-
ukowych oraz transferu 
wiedzy,

• dbałość o właściwe relacje 
student-nauczyciel oraz 
stałe wspieranie studen-
tów, doktorantów, uczest-
ników studiów podyplo-
mowych i innych form 
kształcenia, w tym osób 
z niepełnosprawnościami,

• monitorowanie karier za-
wodowych absolwentów,

• doskonalenie infrastruk-
tury dydaktycznej, w tym 
zasobów bibliotecznych 
i bazy informatycznej,

• zaspokajanie oczekiwań 
środowiska akademickie-
go dotyczących kształce-
nia oraz ciągłe doskonale-
nie jakości kształcenia.

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie realizuje oraz nie-
ustannie doskonali rozwiązania 
systemowe w zakresie zapewnia-
nia jakości kształcenia.

Za realizację i doskonalenie 
Polityki Jakości Kształcenia od-
powiedzialni są wszyscy członko-
wie Społeczności Akademickiej 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.
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