Załącznik nr 1
Struktura i obszary wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - w cyklu PDCA

Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego kierunki działań do roku 2023
WIZJA
Wizja Wydziału Zarządzania ukierunkowana jest na doskonalenie jakości kształcenia oraz rozwój naukowy w
obszarze badań podstawowych i stosowanych przy rozszerzeniu współpracy z wiodącymi ośrodkami
naukowymi, edukacyjnymi i praktyką gospodarczą. Wydział Zarządzania jest jednostką dydaktyczną
umożliwiającą absolwentom osiągnięcie sukcesu zawodowego w skali krajowej i międzynarodowej oraz
dynamicznym ośrodkiem naukowym znanym w kraju i za granicą.
Dla realizacji przyjętej wizji określono strategiczne priorytety działalności Wydziału, które dotyczą: dydaktyki i
jakości kształcenia, rozwoju badań naukowych i kadry naukowej, współpracy międzynarodowej oraz sprawnej
organizacji pracy naukowej dydaktycznej.
Cel 1.
Oferta dydaktyczna i jakość kształcenia na
światowym poziomie

Cel 3.2.
Doskonalenie systemu
oceny rozwoju
jakościowego kadry
naukowej

Cel 5.
Doskonalenie organizacji
i warunków pracy
dydaktycznej
i naukowej Wydziału

PLAN – PLANWANIE
NA RZECZ JAKOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO DO ROKU 2020

Rozwój i doskonalenie kadry
Rozwój i doskonalenie infrastruktury
Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów
Plany i zalecenia na przyszłość – wynikające z raportu samooceny i spotkań/raportów Wydziałowej Komisji ds.
Jakości Kształcenia

CHECK –
SPRAWDZANIE NA
RZECZ JAKOŚCI

Monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia
Badanie skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia
Egzaminy pisemne, egzaminy ustne, kolokwia,
Ankiety studenckie
Formularze
Hospitacje
eseje/referaty, zadania/prace domowe, prezentacje
opinii składane
indywidualne, prezentacje grupowe, aktywność na
w formie
zajęciach, udział w dyskusji, projekty indywidualne
elektronicznej
i projekty grupowe
Samoocena i raport samooceny
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziału Zarządzania UG, raporty ze spotkań

ACT –
STANDARYZACJA
I DOSKONALENIE

Badania naukowe i efekty kształcenia
Zatwierdzanie i realizowane programów kształcenia i planów studiów
Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie efektów kształcenia oraz
potwierdzanie efektów uczenia się
Dorobek naukowy/artystyczny oraz kompetencje dydaktyczne kadry
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia
Umiędzynarodowienie
Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia – dydaktyczna i naukowa
Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia
Umożliwienie publicznego dostępu do informacji

DO – WDRAŻANIE NA
RZECZ JAKOŚCI

Cel 1.1.
Rozwój i wzbogacanie oferty dydaktycznej oraz
doskonalenie systemu zapewniania jakości
kształcenia, poprzez m.in.: upowszechnienie
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia.
Koncepcja kształcenia
Projektowanie programu kształcenia
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