Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 66/2019
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm.

Ocena programowa
Profil ogólnoakademicki

Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

1.
2.
3.
4.

Nazwa ocenianego kierunku studiów: międzynarodowe stosunki gospodarcze
Poziom/y studiów: 6 i 7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Forma/y studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2
..……………………….....................................................................................................

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
Liczba
Ekonomia i finanse

122 / 180 ECTS (międzynarodowe
stosunki gospodarcze I stopnia)

%
68%

82 / 120 ECTS (międzynarodowe
stosunki gospodarcze II stopnia)
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.

Nazwa dyscypliny
Liczba

1.

Nauki o zarządzaniu i
jakości

58 / 180 ECTS (międzynarodowe
stosunki gospodarcze I stopnia)
38 / 120 ECTS (międzynarodowe
stosunki gospodarcze II stopnia)

%
32%

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. 2018 poz. 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 z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 20182021 r.., poz. 1668478, z późn. zm.) 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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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
Efekty uczenia się dla kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze3

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

PRK 6
……………………………………………………………………………
wpisać poziom PRK: 6 dla studiów pierwszego stopnia, 7dla studiów
drugiego stopnia
studia pierwszego stopnia
…………....…………………………………………………………….
wpisać: studia pierwszego lub drugiego stopnia

Poziom studiów

ogólnoakademicki
…………………………………………………………………………..
wpisać: ogólnoakademicki lub praktyczny

Profil studiów

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

licencjat
………………………………………………………………………….
wpisać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister

Procentowy udział dyscyplin
naukowych, w których zgodnie z
programem kształcenia
uzyskiwane są na kierunku efekty
uczenia się

−
−

ekonomia i finanse (68 %)
nauki o zarządzaniu i jakości (32 %)

Dyscyplina wiodąca

−

ekonomia i finance

Objaśnienie oznaczeń w symbolach efektów uczenia się:
K1 (K2) (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się dla studiów pierwszego (drugiego) stopnia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
Wyjaśnienie odniesień do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomie 6 (7) Polskiej Ramy Kwalifikacji
przed ukośnikiem: kategoria opisowa / po ukośniku: aspekty o podstawowym znaczeniu
P6S (P7S) – poziom 6 (7) Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), charakterystyki pierwszego stopnia
WG – zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kontekst / uwarunkowania, skutki
UW – wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy
w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa
UU – uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – oceny / krytyczne podejście
KO – odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego
KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu

3

Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu UEP z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się
określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania kierunków studiów prowadzonych od
roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych - Załącznik nr 17 do Uchwały (Zał. IV.1.1).
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Symbol
kierunkowego
efektu uczenia
się

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
uczenia się PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K1_W01

K1_W02

K1_W03

K1_W04
K1_W05
K1_W06

K1_W07

K1_W08

K1_W09

K1_W10

K1_W11

K1_W12
K1_W13

podstawy nauk ekonomicznych, w szczególności ekonomii, finansów
i zarządzania, identyfikuje ich miejsce w systemie nauk, w tym w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
podstawową terminologię oraz posiada podstawową i
uporządkowaną wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych i komplementarnych obszarów wiedzy jak:
zarządzanie międzynarodowe, handel międzynarodowy, logistyka
międzynarodowa, finanse międzynarodowe
różne rodzaje i istotne elementy struktur i instytucji ekonomicznych
krajowych i międzynarodowych, w tym charakterystyki podmiotów
gospodarczych i relacji między nimi, w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
podstawy wiedzy szczegółowej z zakresu wybranej specjalności na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego, zarówno w
aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym
podstawowe obszary funkcjonowania i zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym
na rynku UE
znaczenie kadr jako podmiotów podejmujących decyzje
ekonomiczne, działających w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach
podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia statystyczne,
matematyczne i informatyczne oraz techniki pozyskiwania danych,
pozwalające opisywać i analizować podmioty gospodarcze
funkcjonujące na rynku międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w
nich i między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy
podejmowania decyzji (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
reguły i normy (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące
struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które
funkcjonują na rynku międzynarodowym) i rządzące nimi
prawidłowości, a także o ich źródła, naturę i zmiany
podstawowe mechanizmy rządzące gospodarką światową
i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, proces ich
ewolucji, jego przyczyny i konsekwencje
poglądy na temat struktur i procesów zmian struktur i instytucji
ekonomicznych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku
międzynarodowym) oraz przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
tych zmian
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej
(przemysłowej) i prawa autorskiego
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
ekonomicznych
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P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK
P6S_WG,
P6S_WK
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K1_W14

K1_W15
K1_W16
K1_W17

zasady zarządzania podmiotem gospodarczym na rynku
międzynarodowym oraz koncepcje i narzędzia marketingowe
wykorzystywane w tym zarządzaniu
zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu
krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii
Europejskiej
zasady zawierania i realizacji transakcji handlowych na rynku
międzynarodowym
uwarunkowania finansowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, w tym zasady rachunkowości, finansów oraz rozliczeń
międzynarodowych

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi

K1_U01

K1_U02

K1_U03

K1_U04

K1_U05

K1_U06

K1_U07

K1_U08

K1_U09
K1_U10
K1_U11

prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, właściwie
analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych,
z zastosowaniem standardowych w naukach ekonomicznych
narzędzi
wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce,
w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów gospodarczych na
rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
Unii Europejskiej (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze)
interpretować podstawowe problemy i procesy współczesnej
gospodarki światowej, ich przyczyny i przebieg
dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów
gospodarczych zachodzących w gospodarce otwartej, interpretować
niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki
ekonomiczne, a także prognozować procesy i zjawiska gospodarcze
z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w naukach
ekonomicznych
prawidłowo posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą, w tym zasadami
rachunkowości i finansów w celu rozwiązania konkretnego zadania
z zakresu działalności przedsiębiorstw
wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań,
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz
sprawnie rozwiązywać problemy zawodowe
identyfikować i analizować relacje występujące między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami, wchodzącymi w skład
otoczenia krajowego i międzynarodowego
wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia
statystyczne, matematyczne, informatyczne i techniki pozyskiwania
danych oraz narzędzia marketingowe w celu diagnozowania
procesów gospodarczych i na tej podstawie podejmuje właściwe
decyzje ekonomiczne
prawidłowo posługiwać się pojęciami z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
wykorzystywać podstawowe programy komputerowe w zakresie
pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy zawodowej
identyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z działalnością
międzynarodową przedsiębiorstw oraz określić prawidłowo ich
konsekwencje
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P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UK
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UW
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K1_U12

K1_U13

K1_U14

K1_U15

K1_U16

K1_U17

K1_U18

zawierać i realizować transakcje handlowe na rynku
międzynarodowym, wybrać i zastosować odpowiednią formę
rozliczenia transakcji, analizować i oceniać przebieg transakcji
prezentować własne stanowisko, popierając je argumentacją opartą
na wybranych teoriach, poglądach różnych autorów i/lub danych
statystycznych
przygotowywać prace pisemne w języku polskim i angielskim
dotyczące wybranych zagadnień z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
przygotowywać wystąpienia i prezentacje ustne w języku polskim
i angielskim, dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych
z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
(w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie nauk
ekonomicznych, właściwych dla kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
współpracować w zespole, przyjmować różne role zespołowe,
a także posiada elementarne umiejętności organizacyjne, które
pozwalają na osiąganie celów związanych z projektowaniem i
podejmowaniem działań zawodowych
komunikować się z otoczeniem we właściwy sposób; umie przy tym
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania

P6S_UW

P6S_UK

P6S_UK

P6S_UK

P6S_UK

P6S_UO

P6S_UO

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K1_K01

K1_K02

K1_K03

K1_K04
K1_K05

stałego diagnozowania stanu własnej wiedzy oraz umiejętności;
odczuwa potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania
i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; wyznacza kierunki
własnego rozwoju i uczenia się
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu
efektywnego uczestnictwa w podejmowaniu i realizacji grupowych
zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych
podmiotów gospodarczych w warunkach postępującego
umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów
integracyjnych
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny,
etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur; kieruje
się społeczną odpowiedzialnością biznesu
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P6S_KK
P6S_UU
P6S_KR

P6S_KO

P6S_KO
P6S_UO
P6S_KO
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Efekty uczenia się dla kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze4

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

PRK 7
……………………………………………………………………………
wpisać poziom PRK: 6 dla studiów pierwszego stopnia, 7dla studiów
drugiego stopnia
studia drugiego stopnia
…………....…………………………………………………………….
wpisać: studia pierwszego lub drugiego stopnia

Poziom studiów

ogólnoakademicki
…………………………………………………………………………..
wpisać: ogólnoakademicki lub praktyczny

Profil studiów

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

magister
………………………………………………………………………….
wpisać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister

Procentowy udział dyscyplin
naukowych, w których zgodnie z
programem kształcenia
uzyskiwane są na kierunku efekty
uczenia się

−
−

ekonomia i finanse (68 %)
nauki o zarządzaniu i jakości (32 %)

Dyscyplina wiodąca

−

ekonomia i finance

Symbol
kierunkowego
efektu uczenia się

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
uczenia się PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K2_W01

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty, zjawisk i zależności
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk
ekonomicznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania
i ich miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk

P7S_WG

K2_W02

terminologię, fakty oraz zjawiska z zakresu ekonomii
międzynarodowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych
oraz komplementarnych obszarów wiedzy jak: zarządzanie
międzynarodowe, handel międzynarodowy, logistyka
międzynarodowa, finanse międzynarodowe

P7S_WG

4

Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu UEP z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się
określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania kierunków studiów prowadzonych od
roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych - Załącznik nr 18 do Uchwały (zał. IV.1.1).
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K2_W03

K2_W04

K2_W05

K2_W06

K2_W07

K2_W08

K2_W09

K2_W10

K2_W11

K2_W12
K2_W13

K2_W14

K2_W15
K2_W16

w stopniu rozszerzonym różne rodzaje i istotne elementy struktur
i instytucji ekonomicznych, w tym podmiotów gospodarczych oraz
występujące między nimi relacje, w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej; ma pogłębioną wiedzę
w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji ekonomicznych
krajowych i międzynarodowych
złożone zależności stanowiące uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę szczegółową z zakresu wybranej specjalności
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
w stopniu poszerzonym i szczegółowym zasady funkcjonowania
rynku i mechanizmu rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym,
międzynarodowym i globalnym
w stopniu poszerzonym główne obszary funkcjonowania
i zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem na rynku
krajowym i międzynarodowym, w tym na rynku UE
zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy o kadrach jako
podmiotach podejmujących decyzje ekonomiczne, działających w
strukturach społecznych i jednostkach organizacyjnych,
w szczególności przedsiębiorstwach
zaawansowane metody i narzędzia opisu zjawisk ekonomicznych,
w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać
i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku
międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w nich i między nimi
zachodzące, a także wspomagające procesy podejmowania decyzji
(w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze)
reguły i normy (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące
struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które
funkcjonują na rynku międzynarodowym) i rządzące nimi
prawidłowości, a także ich źródła, naturę i zmiany
główne tendencje rozwojowe w gospodarce światowej
i międzynarodowych stosunkach finansowych, ich przyczyny,
prawidłowości i konsekwencje, a także zasady funkcjonowania
rynku globalnego
różne poglądy na temat struktur i procesów zmian struktur
i instytucji ekonomicznych (w szczególności tych, które funkcjonują
na rynku międzynarodowym) oraz o przyczynach, przebiegu, skali
i konsekwencjach tych zmian
w stopniu poszerzonym ogólne pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej w kontekście międzynarodowym
zasady tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym
formy indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę
z zakresu nauk ekonomicznych
wybrane podejścia, metody i narzędzia zarządzania podmiotem
gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym
w szczególności z zakresu międzynarodowych strategii
marketingowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw w
międzynarodowej wymianie towarowej
w stopniu pogłębionym sposób funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym
w stopniu poszerzonym specyficzne wymogi realizacji transakcji
handlowych i usługowych na rynku międzynarodowym
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K2_W17

uwarunkowania prawne, kulturowe i finansowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności
o charakterze międzynarodowym

P7S_WG
P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi
K2_U01

K2_U02

K2_U03

K2_U04

K2_U05

K2_U06

K2_U07

K2_U08

K2_U09

K2_U10

K2_U11

K2_U12

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz
relacje występujące między nimi
wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do
funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku
międzynarodowym (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
współczesnej gospodarki światowej, formułować własne opinie na
ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze
dokonywać pogłębionych obserwacji i analiz procesów
gospodarczych zachodzących w gospodarce otwartej,
interpretować niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz
wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować procesy i zjawiska
gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
w naukach ekonomicznych
sprawnie posługiwać się regułami i standardami dotyczącymi
działalności gospodarczej, w celu rozwiązania konkretnych
problemów, w szczególności tych wynikających ze współpracy
międzynarodowej (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, do
samodzielnego rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy
zawodowej, związanych z funkcjonowaniem w środowisku
wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych
i politycznych; charakteryzuje się krytycznym podejściem
identyfikować i analizować relacje występujące między
podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami, wchodzącymi
w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego i posiada
umiejętność ich rozumienia w oparciu o ocenę teoretyczną tych
zjawisk (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze)
wykorzystywać metody i narzędzia, w tym narzędzia statystyczne
i techniki pozyskiwania danych w celu weryfikacji prostych hipotez
i diagnozowania procesów gospodarczych i na tej podstawie
podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych
prawidłowo posługiwać się specjalistycznymi pojęciami z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz wyrażać się
w sposób precyzyjny (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
wykorzystywać zaawansowane programy komputerowe
w zakresie pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy
zawodowej
identyfikować podstawowe rodzaje ryzyka związanego
z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz określić
prawidłowo ich konsekwencje i metody ich ograniczania, przy
umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, z zastosowaniem
określonej metody badawczej
rozwiązywać specyficzne problemy związane z realizacją transakcji
handlowych usługowych na rynku międzynarodowym
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K2_U13

K2_U14

K2_U15

K2_U16

K2_U17

K2_U18

prezentować własne stanowisko, wątpliwości i sugestie, popierając
je pogłębioną argumentacją opartą na wybranych teoriach,
poglądach różnych autorów i/lub danych statystycznych
przygotowywać pogłębione wieloaspektowe prace pisemne
w języku polskim i angielskim dotyczące wybranych zagadnień
z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
(w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł danych
i informacji
przygotowywać szczegółowe wystąpienia i prezentacje ustne
w języku polskim i angielskim, dotyczące międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz
przygotowywać wystąpienia interdyscyplinarne, komunikując się
z różnymi kręgami odbiorców
posługiwać się językiem obcym z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii w zakresie nauk ekonomicznych, właściwych dla
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodnie
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
współpracować w zespole, także wielokulturowym, w tym
przyjmować różne role zespołowe, posiada umiejętności
organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych
z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych; ma
świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia
odpowiedzialności przed współpracownikami za wspólnie
realizowane badania i projekty
w sposób właściwy komunikować się z otoczeniem
wielokulturowym; umie odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

P7S_UK

P7S_UK

P7S_UK

P7S_UK

P7S_UO

P7S_UO

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K2_K01

K2_K02

K2_K03

K2_K04
K2_K05

krytycznej oceny stanu własnej wiedzy oraz umiejętności
i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania
i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, rozszerzonych
o wymiar interdyscyplinarny; do inspirowania i organizowania
procesu uczenia się innych osób
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu
efektywnego uczestnictwa w podejmowaniu i realizacji grupowych
zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych
podmiotów gospodarczych oraz gospodarki jako całości,
w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności
gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
zachowywania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny,
etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur;
kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Ida Musiałkowska

dr hab. prof. UEP/ Dyrektor studiów w zakresie gospodarki
międzynarodowej

Beata Stępień

prof. dr hab. / Przewodnicząca Komisji do spraw studiów
w zakresie gospodarki międzynarodowej

Ewa Mińska – Struzik

dr hab. prof. UEP/ Dyrektor Instytutu Gospodarki
Międzynarodowej

Ewa Cieślik

dr hab. prof. UEP/ Katedra Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych

Bartosz Deszczyński

dr/ członek Komisji do spraw studiów w zakresie gospodarki
międzynarodowej / Pełnomocnik Rektora ds. Zajęć Otwartych,
członek Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowych

Alicja Hadryś

dr hab. prof. UEP/ Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Tomasz Grzegorczyk

dr / członek Zespołu ds. Ewaluacji Uczelni

Katarzyna Mroczek –
Dąbrowska

dr hab. prof. UEP/ Katedra Konkurencyjności
Międzynarodowej

Jan Polowczyk

dr hab. prof. UEP/ Katedra Konkurencyjności
Międzynarodowej

Justyna Światowiec –
Szczepańska

dr hab. prof. UEP/ członek Komisji do spraw studiów w
zakresie gospodarki międzynarodowej/ Pełnomocnik Rektora
do spraw Celów Kształcenia/ członek Zespołu ds. Akredytacji
Międzynarodowych

Marcin Wieczerzycki

dr / sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów
w zakresie gospodarki międzynarodowej

Sonia Woźniak

dr / członek Komisji do spraw studiów w zakresie gospodarki
międzynarodowej

Piotr Zmyślony

dr hab. prof. UEP/ członek Komisji do spraw studiów
w zakresie gospodarki międzynarodowej
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Prezentacja uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) jest uczelnią publiczną i działa zgodnie z ustawą z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.). Działalność
Uczelni reguluje Statut UEP przyjęty uchwałą nr 80 Senatu UEP z 26 kwietnia 2019 roku
(z późn. zm.).
Uczelnia powstała w 1926 r., z inicjatywy lokalnych przemysłowców jako Wyższa Szkoła Handlowa.
Została upaństwowiona w 1950 r. jako Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a w 1974 r. przemianowana
na Akademię Ekonomiczną, z prawem w 1974 r. z do nadawania stopnia doktora i doktora
habilitowanego. 27 grudnia 2008 r. Uczelnia otrzymała status uniwersytetu i obecną nazwę
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP). Po reformie wynikającej m.in. z tzw. Ustawy 2.0,
od 1 października 2019 r. w strukturze organizacyjnej UEP jest 9 Instytutów: Ekonomii, EkonomicznoSpołeczny, Finansów, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Marketingu,
Nauk o Jakości, Rachunkowości i Zarządzania Finansami oraz Zarządzania, a także wspólne jednostki
organizacyjne zaangażowane w proces dydaktyczny, jak: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Główna oraz Centrum Edukacji Menedżerskiej.
Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze zajęcia prowadzą wykładowcy z różnych
instytutów, przy czym znaczący udział mają nauczycie akademiccy reprezentujący Instytut Gospodarki
Międzynarodowej, który tworzą katedry: Katedra Europeistyki, Katedra Finansów Międzynarodowych,
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Katedra Marketingu Międzynarodowego, Katedra
Logistyki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Katedra Zarządzania
Międzynarodowego.
Zgodnie ze stanem na 31 października 2021 r. UEP zatrudniał 868 pracowników, z czego 474
stanowili nauczyciele akademiccy. W tym czasie na UEP studiowało łącznie 7433 studentów.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i
drugiego stopnia, nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Prowadzonych
jest 15 kierunków studiów pierwszego stopnia i 15 kierunków studiów drugiego stopnia. Kształcenie
doktorantów odbywa się w ramach studiów doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej. Kierunki studiów
ustrukturyzowano w 7 grup, a nadzór nad ich realizacją sprawuje 7 dyrektorów studiów. Kierunek
międzynarodowe stosunki gospodarcze jest jednym z kierunków w grupie: studia w zakresie
gospodarki międzynarodowej.
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
1.1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy
uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych wobec
kandydatów, oferowanych specjalności/specjalizacji
Kształcenie studentów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) realizowane jest
nieprzerwanie od 2007 r. w przypadku studiów pierwszego stopnia i od 2008 r. w przypadku studiów
magisterskich5.
Koncepcja kształcenia programu spełnia zawarte w misji i strategii rozwoju UEP postulaty
dotyczące jakości i użyteczności wiedzy tworzonej w ramach interdyscyplinarnych badań
ekonomicznych, społecznych i politycznych. MSG to kierunek interdyscyplinarny o profilu
ogólnoakademickim, w ramach którego dyscyplinę wiodącą stanowi ekonomia i finanse (oba stopnie
studiów - 68%), a dyscypliną wspomagającą są nauki o zarządzaniu i jakości (32%) (zał.IV.1.1).
Programy studiów na obydwu stopniach MSG podlegają ciągłej ewaluacji i modyfikacjom, co
pozwala na dostosowywanie koncepcji kształcenia do wymogów rynku pracy i szerokiego otoczenia
zewnętrznego, a także tworzenie przestrzeni dla realizacji zainteresowań studentów funkcjonujących
w globalnej rzeczywistości. Student MSG, obierając indywidualną ścieżkę studiów stacjonarnych, może
wybrać określony zestaw przedmiotów umożliwiający mu ukończenie na pierwszym stopniu jednej
z dwóch specjalności: Zrównoważona Gospodarka Światowa lub Biznes Międzynarodowy6; a na drugim
stopniu – jednej z czterech specjalności: International Business, Logistyka Międzynarodowa,
Przedsiębiorstwo i Dyplomacja Gospodarcza w Europie oraz Zarządzanie i Finanse Międzynarodowe.
W przypadku studenta kierunku MSG na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia istnieją dwie
ścieżki kształcenia: Zrównoważona Gospodarka Światowa lub Biznes Międzynarodowy, natomiast na
drugim stopniu aktualnie nie przewiduje się specjalności, w związku z ogólnouczelnianym dążeniem do
optymalizacji portfela oferty dydaktycznej na studiach niestacjonarnych (specjalności zlikwidowano
w 2020 r.7). Programy studiów przedstawiono w zał. III.2.I.1.
Oferta kształcenia na kierunku MSG jest zgodna z misją uczelni, która sformułowana jest
w następujący sposób: „W poczuciu społecznej odpowiedzialności prowadzimy innowacyjne badania
oraz kształcimy liderki i liderów przyszłości” oraz strategią rozwoju przyjętą na lata 2021-2024.
Zgodnie z aktualną misją UEP program MSG kształci „liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość

5

Aktualne bezpośrednie podstawy funkcjonowania kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze: Uchwała nr 11
(2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia efektów
uczenia się określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania kierunków studiów
prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych – załącznik 17 i 18 do uchwały (Zał. IV.1.1);
Uchwała nr 97 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie
modyfikacji kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia od roku
akademickiego 2020/2021 (Zał. IV.1.2); Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na
kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2021/2022 (Zał. IV.1.3); Zarządzenie nr 41/2021 Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany nazw specjalności od roku
akademickiego 2021/2022 (Zał. IV.1.4).
6 Wskazane dwie specjalności dostępne są dla studentów, którzy rozpoczęli studia w r. ak. 2021/22. Dla starszych roczników
dostępna była ponadto logistyka międzynarodowa. Po trwających ponad dwa lata pogłębionych analizach i spełnieniu
wszystkich wewnętrznych procedur, logistyka została wyodrębniona jako osobny niezależny kierunek studiów.
7 Uchwała nr 97 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie
modyfikacji kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia od roku
akademickiego 2020/2021 (Zał. IV.1.2).
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społeczno-gospodarczą”8. Profil absolwenta wskazuje jednoznacznie na przygotowanie menedżerskie
naszych absolwentów gotowych do obejmowania odpowiedzialnych stanowisk w różnych sektorach
i branżach gospodarki. Program przyczynia się do osiągania wszystkich trzech głównych celów
strategicznych uczelni, szczególnie w zakresie jakości kształcenia oraz umiędzynarodowienia UEP 9.
Program MSG zapewnia osiągnięcie wyznaczonych w strategii głównych celów kształcenia:
kompetencji przywódczych, krytycznego i kreatywnego myślenia, kompetencji biznesowych
i analitycznych potrzebnych w prowadzeniu działalności transgranicznej oraz postaw
odpowiedzialnych społecznie (zgodnie z punktem 1.4 strategii rozwoju UEP). Główny nacisk
w programie studiów położono na opanowanie wiedzy pozwalającej zrozumieć problemy i zadania
pojawiające się przy prowadzeniu działań na międzynarodowych rynkach z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju, a także na kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnoszących
się do wyboru strategii działania na rynkach zagranicznych.
Studia na kierunku MSG przyczyniają się też do wzrostu umiędzynarodowienia uczelni poprzez
udział profesorów wizytujących w prowadzonych na kierunku zajęciach (cel 3.3 strategii). Wymiarem
założonej internacjonalizacji kształcenia są także wyjazdy zagraniczne studentów kierunku w ramach
programów typu joint lub double degree, lub zaliczenia za granicą części wymaganych przez krajowy
program przedmiotów bądź modułów kształcenia, a także pozyskanie studentów z zagranicy
(szczególnie na specjalności International Business czy International Management in Emerging
Markets, funkcjonującej do niedawna)10 (szerzej o umiędzynarodowieniu programu w opisie Kryterium
7).
Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
(sukcesywnie dostosowywany do wymogów międzynarodowych i krajowych instytucji
akredytujących11), optymalizacja oferty dydaktycznej na wszystkich poziomach i formach kształcenia
z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych oraz najnowszych osiągnięć nauki, a także
zapewnienie wysokiej jakości wsparcia, obsługi i warunków procesu kształcenia. Realizacja efektów
uczenia się na poszczególnych zajęciach jest oceniana również w trakcie hospitacji zajęć oraz w ramach
okresowej ankiety studenckiej dotyczącej jakości zajęć dydaktycznych (szerzej w opisie Kryterium 10).
Popyt gospodarki na absolwentów kierunku MSG, zwłaszcza z tytułem magistra, ponadprzeciętne
zarobki już w pierwszym roku pracy, jak również wyniki badań losów zawodowych oraz badania opinii
pracodawców potwierdzają słuszność przyjętej koncepcji kształcenia.
1.2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, w tym do głównych
kierunków działalności naukowej prowadzonej w uczelni w dyscyplinie/dyscyplinach, do
której/których kierunek jest przyporządkowany oraz najważniejsze osiągnięcia naukowe
uczelni w tym zakresie z ostatnich 5 lat będące wynikiem tej działalności (kategoria naukowa,
prestiżowe publikacje, granty, nagrody, awanse naukowe), a także sposoby wykorzystania
wyników działalności naukowej w opracowaniu i doskonaleniu programu studiów, jak również
8

Uchwała nr 70 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 marca 2021 roku o uchwaleniu
„Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2021–2024”. Misja i strategia UEP dostępna na stronie
internetowej UEP: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/strategia,c81/strategia-2021-2024-uniwersytetuekonomicznego-w-poznaniu,c14780/
9 Aktualne cele strategiczne UEP to: (1) Podniesienie jakości badań naukowych oraz jakości kształcenia (2) Rozwijanie kapitału
społecznego oraz zwiększenie użyteczności i atrakcyjności UEP dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie
celów zrównoważonego rozwoju (3) Wzmocnienie pozycji UEP na arenie międzynarodowej.
10 Popularność specjalności stała się podstawą decyzji o uruchomieniu nowego anglojęzycznego kierunku Bachelor in Business
Administration na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021. W celu optymalizacji
portfela programów decyzja ta wymagała likwidacji specjalności anglojęzycznych na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze, na pierwszym stopniu. (Uchwała nr 86 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24
kwietnia 2020 roku o utworzeniu kierunku studiów Bachelor in Business Administration na studiach stacjonarnych pierwszego
stopnia od roku akademickiego 2020/2021).
11 Aktualnie UEP jest w trakcie ubiegania się o akredytację AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
(Szerzej w opisie Kryterium 10).
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w procesie jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdobywania przez
studentów kompetencji badawczych i udziału w badaniach
Rozwój kadry dydaktycznej oraz badania naukowe w UEP stanowią podstawę aktualizacji treści
nauczania w ramach kierunkowych efektów uczenia się, szczególnie w ekonomii i finansach oraz
naukach o zarządzaniu i jakości. Nie mniejsze znaczenie od kwestii naukowej dla jakości kształcenia
mają silne powiązania pracowników z praktyką gospodarczą.
W skład zespołu organizującego oraz nadzorującego realizację programu studiów wchodzą przede
wszystkim pracownicy Instytutu Gospodarki Międzynarodowej (IGM), których wspomagają
przedstawiciele innych instytutów (np. Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej czy Instytutu Nauk
o Jakości). Obsadę zajęć zawarto w zał. III.2.I.1. Prowadzone przez kadrę IGM badania mają zarówno
wymiar teoretyczny – przyczyniający się do rozwoju naukowego dyscypliny, jak i wymiar empiryczny
– ważny z punktu widzenia działalności podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania gospodarki i
społeczeństw. Priorytetowymi zagadnieniami, którymi zajmują się badacze IGM są m.in. nowe
zjawiska w gospodarce światowej i ich odniesienie do Polski, procesy integracyjne i dezintegracyjne w
gospodarce światowej, inteligentny, zrównoważony i inkluzywny rozwój społeczno-gospodarczy w
warunkach globalizujących się rynków, determinanty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek,
regionów, gałęzi, branż i przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że w poprzedniej, wydziałowej strukturze
uczelni działalność naukowa oraz badawczo-rozwojowa kadry Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
będącego poprzednikiem IGM, była doceniana przez MNiSW i wydział w 2017 r. otrzymał wysoką
kategorię naukową – A.
Kompetencje kadry IGM uzupełniają pracownicy spoza Instytutu. Przykładowo, kadra
wspomagająca z Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej to najwyższej klasy specjaliści w zakresie
projektowania i wdrażania informatycznych systemów zarządzania, budowy i zastosowania
najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, gospodarki cyfrowej, zarządzania wiedzą,
komputerowego wspomagania decyzji menedżerskich, mikro-, mezo- i makroekonomicznych oraz
finansowych zastosowań nowoczesnych narzędzi ekonometrycznych, matematycznych
i statystycznych czy badań podstawowych w zakresie optymalizacji decyzji ekonomicznych,
programowania i ekonomii matematycznej.
O wysokiej jakości kadry dydaktycznej świadczy znaczny udział samodzielnych pracowników w IGM
(30, w tym 9 profesorów tytularnych, ponad 45%)12. Ponadto w latach 2015-2021 zanotowano wzrost
potencjału intelektualnego kadry naukowo-dydaktycznej, na podstawie licznych awansów naukowych
(szerzej w opisie Kryterium 4 raportu). Dorobek publikacyjny pracowników jest związany z szeroko
rozumianą problematyką międzynarodową. W latach 2015-2021 wykładowcy kierunku MSG
opublikowali łącznie 2734 pozycje (z czego autorami 1770 publikacji byli pracownicy IGM), gromadząc
prawie 56 tys. punktów (publikacje pracowników IGM oceniono na prawie 33 tys. punktów), zgodnie
z listami czasopism MEiN za poszczególne lata. W podziale na rodzaje publikacji, kadra ucząca na
kierunku MSG opublikowała 1523 artykuły w czasopismach (z czego 968 artykułów było autorstwa
kadry IGM), 947 rozdziałów w monografiach i materiałach konferencyjnych (z czego autorami 665
pracy byli pracownicy IGM), 130 monografii naukowych (z czego 123 monografie były autorstwa kadry
IGM) i 110 redakcji naukowych monografii (z czego za 85 redakcji odpowiadali pracownicy IGM).
Większość publikacji powstałych w latach 2015-2021 bezpośrednio nawiązuje do tematyki
prowadzonych zajęć. W okresie sprawozdawczym publikowano w czasopismach wysoko
punktowanych oraz monografiach II poziomu według MEiN. Wśród cenionych międzynarodowych
czasopism powiązanych z problematyką badawczą kadry uczącej na kierunku MSG można wymienić
m.in.: Journal of Business Research, Journal of Intellectual Capital, European Research on Management

12

Udział pracowników samodzielnych prowadzących zajęcia na kierunku MSG w latach sprawozdawczych z uwzględnieniem
kadry spoza IGM wynosił ponad 43%.
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and Business Economics, International Business Review, Renewable & Sustainable Energy Reviews,
Manufacturing Letters, European Planning Studies, PS-Political Science & Politics, Finance Research
Letters, British Journal of Health Psychology, Regional Studies, Industrial Marketing Management,
Eurasian Geography and Economics, Entrepreneurial Business and Economics Review, Foresight and
STI Governance, Current Issues in Tourism, Transforming Government: People, Process and Policy,
Creativity and Innovation Management, Europe-Asia Studies, Journal of the Knowledge Economy,
Communist and Post-Communist Studies, World Economy, Technology Analysis & Strategic
Management, Journal for East European Management Studies, Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism, Journal of High Technology Management Research, Journal of Business & Industrial
Marketing, Entrepreneurship and Sustainability Issues czy Journal of Theoretical and Applied Electronic
Commerce Research.
Pracownicy i doktoranci IGM są aktywnymi członkami znaczących krajowych i międzynarodowych
towarzystw naukowych, zasiadają w zarządach i radach naukowych takich instytucji jak: Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne (w latach 2015-21 przewodniczący Rady Naukowej, a od 2021 r. prezes –
prof. dr hab. M. Gorynia), Rada Sieci Badawczej Łukasiewicza (przewodniczący Instytutu Logistyki i
Magazynowania – prof. dr hab. M. Szymczak), European International Business Academy (w 2018 r.
prezydent, a od 2015 r. narodowy reprezentant Polski - prof. dr hab. B. Jankowska), CEE Chapter of
Academy of International Business (prezes – dr Ł. Puślecki), International Trade and Finance
Association (członek zarządu na lata 20182018-2023 – dr hab. E. Mińska-Struzik, prof. UEP), Industrial
Marketing and Purchasing Group (członkowie – m.in. prof. dr hab. K. Fonfara, dr hab. M. RatajczakMrozek czy dr hab. J. Światowiec-Szczepańska), Regional Studies Association (ambasador – dr hab. I.
Musiałkowska, prof. UEP), Society for Intercultural Education (prezes – mgr M. Guzek), International
Strategic Management and Managers Association, International Family Enterprise Research Academy
(członek – dr hab. A. Hadryś-Nowak, prof. UEP), Tourist Research Center (członek – dr hab. J. Majewska,
prof. UEP) czy EU Cities for Fair and Ethical Trade Award (członek komitetu ewaluacyjnego –– dr M.
Śliwińska). Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy
zajęć przedstawia załącznik III.2.I.4.
Nie mniejsze znaczenie dla wysokiej jakości kształcenia mają granty badawcze prowadzone przez
kadrę IGM oraz pracowników spoza instytutu. W latach 2015-2021 kierowano 40 projektami
badawczymi (uwzględniając tylko te z IGM oraz w przypadku których umowę podpisano w okresie
sprawozdawczym), z czego 17 było finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m.in. NCN, Deutsche
Forschung Institut, MNiSW, Erasmus+ czy innych środków Komisji Europejskiej). Większość projektów
miała charakter badań podstawowych, ale prowadzono również prace rozwojowe we współpracy
z przedsiębiorstwami. Występowały także projekty z ochroną prawną rezultatu w postaci know-how
czy oprogramowaniem.
Ważne dla podnoszenia jakości kształcenia miały zagraniczne i krajowe wyjazdy badawcze
i dydaktyczne (m.in. Erasmus+, staże zagraniczne, wykłady na zaproszenie – szczegóły w CV
pracowników), działalność ekspercka (m.in. recenzje dla NCN czy NCBiR, wypowiedzi w mediach) oraz
uczestnictwo w konferencjach, głównie o charakterze międzynarodowym (281 konferencji).
Osiągnięcia kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie działalności naukowej potwierdzają nadawane
wyróżnienia i otrzymywane nagrody. Pracownicy wielokrotnie otrzymywali indywidualne i zespołowe
nagrody Rektora UEP za działalność naukową i dydaktyczną oraz publikacyjną (w tym publikacje na
liście Journal Citation Reports). Kilkunastu otrzymało nagrody zagraniczne za publikacje i recenzje
naukowe oraz referaty na konferencjach międzynarodowych (m.in. AIB 2020 Best Reviewer Award dla
dr hab. M. Dzikowskiej, prof. UEP, nagroda PTE dla dr. hab. K. Sobańskiego za podręcznik akademicki),
jak i nagrody krajowe i zagraniczne za zasługi dla rozwoju nauki, gospodarki i kultury (m.in. prof. dr
hab. M. Gorynia otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. M.
Bartosik-Purgat i prof. dr hab. M. Gorynia otrzymali nagrody MEiN, prof. dr hab. M. Gorynia otrzymał
nagrodę Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy dr hab. A. Niezgoda, prof. UEP otrzymała
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nagrodę Województwa Wielkopolskiego za współautorstwo koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy
Organicznej).
Dodatkowo pracownicy nieustannie podnoszą swoje umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w
szkoleniach, kursach czy hospitacjach wspierających organizowanych w ramach Zespołu Rozwoju
Kompetencji Zawodowych, programu Kadry dla Gospodarki (współfinansowanego ze środków UE),
projektu Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (finansowany ze środków NCBiR), czy projektu Dostosowanie budynków
oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością (finansowany ze środków UE). O wysokiej jakości kształcenia świadczą także
sukcesy studentów i absolwentów kierunku MSG (m.in. zwycięstwo w Hackathonie Partnerstwa Odry,
nagrody w Amazon Game Hack czy Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę licencjacką
i magisterską z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych). Szczegółowo kompetencje
kadry opisano w kryterium 4 raportu.
1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku
pracy, roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania
koncepcji kształcenia i jej doskonalenia
Program kierunku MSG stanowi odpowiedź na zidentyfikowane megatrendy w rozwoju społecznogospodarczym, w tym wymogi płynące z zachodzącej na świecie transformacji klimatycznej, procesów
globalizacji działalności gospodarczej oraz ciągłych zmian warunków konkurowania na światowym
rynku. W tworzeniu programów studiów oferowanych w ramach kierunku MSG, od wielu lat
angażowani byli zewnętrzni interesariusze UEP. Wytworzono pewien mechanizm niezbędnych
konsultacji zewnętrznych w przypadku tworzenia nowych specjalności. Został on przedstawiony
w opisie Kryterium 6., na przykładzie współpracy pracowników uczelni z interesariuszami
zewnętrznymi w przypadku tworzenia specjalności International Management in Emerging Markets.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jego oddziaływanie na modyfikację i realizację
programu kształcenia w ramach kierunku MSG uzewnętrznia się w wielu podejmowanych
aktywnościach (wykłady otwarte praktyków biznesu, wyjazdy studyjne, współpraca międzynarodowa,
wspólne wydarzenia z partnerami UEP, itp.) opisane również w Kryterium 6. i 10.
Program kształcenia jest zatem efektem wiedzy pracowników uczelni zgromadzonej podczas
badań zmian zachodzących w gospodarce światowej, a także współpracy z praktyką gospodarczą
oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Społeczną misją wynikającą z realizacji
kształcenia na kierunku MSG jest umożliwienie studentom dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy
tak, aby zapewniła im wysokie kwalifikacje i czyniła konkurencyjnymi na rynku pracy w kraju i za
granicą.
1.4. Sylwetka absolwenta i przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów
Sylwetka absolwenta kierunku MSG została nakreślona w odpowiedzi na oczekiwania potencjalnych
pracodawców, w tym organów władzy państwowej i samorządowej oraz szerokiego grona
wielkopolskich przedsiębiorców podejmujących wysiłek efektywnego funkcjonowania na rynkach
zagranicznych, szczególnie Europy Zachodniej. Szczegółowe treści kształcenia – obok dostosowania do
kierunkowych efektów uczenia, uwzględniają także wyniki badań opinii studentów, analizy losów
absolwentów czy diagnozy potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku MSG posiada podstawową wiedzę z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania międzynarodowego logistyki
międzynarodowej. Absolwenci są gotowi do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej
w duchu zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem transformacji cyfrowej. Mogą zajmować
stanowiska menedżerów średniego szczebla w korporacjach międzynarodowych, instytucjach
otoczenia biznesu, organizacjach międzynarodowych wspierających działalność zagraniczną, a także
w przedsiębiorstwach związanych z logistyką. Absolwent jest przygotowany do opracowywania
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programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach
postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych,
w szczególności z uwzględnieniem finansowania Unii Europejskiej. Posiada umiejętności gromadzenia,
przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej, a także kwalifikacje językowe.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku MSG posiada gruntowną wiedzę
interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych związanych z międzynarodowymi stosunkami
gospodarczymi –– poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Posiada również wiedzę na
temat zróżnicowań kulturowych, zdolność ich rozumienia, akceptacji i adaptacji do nich. Absolwent
posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych związanych z jego
funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych warunkach ekonomicznych,
prawnych i politycznych. Absolwent specjalności zarządzanie i finanse międzynarodowe posiada
umiejętność organizowania zespołów wielokulturowych i kierowania nimi. Jest przygotowany do pracy
na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych, zagranicznych i organizacjach
międzynarodowych oraz w organach rządowych i samorządowych związanych z biznesem
międzynarodowym. Absolwenci specjalności logistyka międzynarodowa posiadają w szczególności
wiedzę dotyczącą uwarunkowań zarządzania łańcuchami dostaw realizowanego w skali
międzynarodowej oraz planowania, implementacji i rozliczania międzynarodowych operacji
logistycznych. Są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z realizacją operacji logistycznych
w przedsiębiorstwach krajowych, koncernach międzynarodowych oraz wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach usługowych. Absolwenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza
w Europie posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania wszystkich podmiotów na
wspólnym rynku europejskim (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji zrzeszających
konsumentów, pracowników, przedsiębiorców etc.) odnoszących się m.in. do podatków,
uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych
przedsiębiorstw. Ważnym elementem w odniesieniu do wszystkich specjalności jest znajomość
języków obcych na zaawansowanym poziomie. Absolwenci anglojęzycznej specjalności International
Business przygotowani są do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym czy
organizacjach międzynarodowych.
1.5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe lub
międzynarodowe
Koncepcję kształcenia na kierunku MSG wyróżnia silna interdyscyplinarność. W typowe dla
Uniwersytetu Ekonomicznego dyscypliny – ekonomię i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości – w
treści kształcenia wkomponowano liczne wątki z zakresu nauk ścisłych (modelowanie matematyczne,
data science) oraz społecznych i humanistycznych (kulturoznawstwo, psychologia, politologia).
Kombinacja wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym kadry wynikającym z jej
wieloletniej współpracy z gospodarką i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, pozwala na
znalezienie równowagi między teorią a praktyką. Wizyty studyjne u partnerów, staże zagraniczne
odbywane w uczelniach partnerskich, uczestnictwo w konferencjach naukowych czy inne formy
współpracy z ośrodkami naukowymi za granicą pozwoliły na wdrożenie jak najlepszych standardów w
zakresie kształcenia na kierunku MSG. Koncepcja kształcenia łączy w sobie wieloletnią tradycję uczenia
na UEP specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych i handlu zagranicznego z programami
kształcenia na identycznym lub bardzo zbliżonym kierunku w wielu uczelniach zachodnich.
Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia na kierunku MSG zarówno na studiach
pierwszego, jak i drugiego stopnia można wymienić:
− stałe podnoszenie poziomu jakości kształcenia oraz doskonalenie oferty edukacyjnej, z uwagi na
rozwój dyscypliny ekonomia i finanse oraz na wysoką dynamikę gospodarki światowej i relacji
między jej podmiotami, o czym świadczą zmiany w programie studiów,
− współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
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− potencjał kadrowy i wysokie kwalifikacje pracowników IGM oraz pracowników innych instytutów
UEP zaangażowanych w proces kształcenia,
− realizację części zajęć dydaktycznych przez praktyków gospodarczych,
− ciągłe dopasowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się wymogów rynku pracy,
− rozbudowaną ofertę przedmiotów specjalnościowych do wyboru, co umożliwia studentom nabycie
umiejętności i kompetencji praktycznych w obszarze wybranej specjalności.
1.6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się - ich związek z koncepcją, poziomem oraz profilem
studiów, a także z dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest przyporządkowany
Efekty uczenia się odpowiadają uregulowaniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2218) w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Nakład pracy studentów związany z osiągnięciem tych efektów mierzony jest za pomocą punktów ECTS
przypisanych do zajęć (zgodnie z Uchwała Senatu UEP nr 11 (2019/2020) – zał. IV.1.1. oraz Uchwałą
Senatu UEP nr 42 (2018/2019)13 – zał. IV.1.5). Na studiach międzynarodowe stosunki gospodarcze,
zarówno pierwszego stopnia, jak i drugiego, wyznaczono po 40 efektów uczenia się zgodnych z PRK.
Efekty uczenia się na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodnie z założeniami
interdyscyplinarnego programu kształcenia, mieszczą się w zakresie dwóch dyscyplin naukowych.
Blisko 70% kierunkowych efektów uczenia się jest przypisana do dyscypliny ekonomia i finanse (jako
dyscypliny wiodącej), a pozostałe efekty odpowiadają dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości. Ich
przypisanie do wskazanych dyscyplin znajduje w pełni odzwierciedlenie w treści efektów. Odpowiadają
one również profilowi ogólnoakademickiemu odwołując się do aktualnego stanu wiedzy w obydwu
dyscyplinach, jak również wiążą się one z zakresem działalności naukowej pracowników uczelni
związanej z programem MSG. Program kształcenia MSG jako profil ogólnoakademicki kładzie nacisk na
rozwój kompetencji badawczych studentów (rozwój umiejętności analitycznych, syntetycznych,
umiejętności związane z wykorzystaniem wiedzy) (np. K2_U08 absolwent potrafi wykorzystywać
metody i narzędzia, w tym narzędzia statystyczne i techniki pozyskiwania danych w celu weryfikacji
prostych hipotez i diagnozowania procesów gospodarczych i na tej podstawie podejmowania
właściwych decyzji ekonomicznych), komunikacyjnych, w tym przede wszystkim w języku obcym,
a także na szereg kompetencji społecznych niezbędnych dla dalszego rozwoju zawodowego
i naukowego.
Koncepcja programu na kierunku MSG zakłada zdobycie przez studentów gruntownej wiedzy
z zakresu funkcjonowania rynków międzynarodowych i podmiotów gospodarczych na rynkach
międzynarodowych, umiejętności analitycznych i komunikacyjnych, w tym w języku obcym oraz szereg
kompetencji społecznych, w tym dotyczących dążenia do dalszego samorozwoju. Ważną i unikatową
kompetencją rozwijaną w czasie studiów jest praca zespołowa w wirtualnych międzynarodowych
zespołach. Pozwala ona na wykształcenie zdolności do sprawnej pracy w środowisku
międzynarodowym, w którym wymagana jest zdolność do integracji wiedzy i umiejętności z zakresu
zarządzania finansowego, oceny ryzyka i tworzenia strategii przedsiębiorstw działających na rynkach
międzynarodowych, znajomości procesów produkcyjnych, zarządczych, logistycznych oraz
międzynarodowych regulacji prawnych i instytucjonalnych, w tym w szczególności tych dotyczących
wewnętrznego rynku europejskiego, jako najistotniejszego dla Polski obszaru działań gospodarczych.
Kluczowe, wybrane efekty uczenia się, wyróżniające program kształcenia na kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze przedstawiono w poniższej tabeli 1-1.

13

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania (zał. IV.1.5).
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Tabela 1-1. Kluczowe, wybrane efekty uczenia się wspierające wyróżniające program
Studia I stopnia
Studia II stopnia
W obszarze wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków międzynarodowych wyróżnić można między innymi:
• K1_W10: absolwent zna i rozumie podstawowe
• K2_W03: absolwent zna i rozumie w stopniu
mechanizmy rządzące gospodarką światową
rozszerzonym różne rodzaje i istotne elementy
i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi,
struktur i instytucji ekonomicznych, w tym
proces ich ewolucji, jego przyczyny i
podmiotów gospodarczych oraz występujące
konsekwencje
między nimi relacje, w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej; ma
• K1_W15: absolwent zna i rozumie zasady
pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych
funkcjonowania podmiotów gospodarczych
struktur i instytucji ekonomicznych krajowych
w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
i międzynarodowych
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej
• K2_W05: absolwent zna i rozumie w stopniu
poszerzonym i szczegółowym zasady
funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego,
zarówno w aspekcie krajowym,
międzynarodowym i globalnym
W obszarze umiejętności analitycznych dotyczących zjawisk i procesów:
• K1_U01: absolwent potrafi prawidłowo
• K2_U04_ absolwent potrafi dokonywać
interpretować zjawiska ekonomiczne, właściwie
pogłębionych obserwacji i analiz procesów
analizować przyczyny i przebieg procesów
gospodarczych zachodzących w gospodarce
gospodarczych, z zastosowaniem standardowych
otwartej, potrafi interpretować niezbędne w tym
w naukach ekonomicznych narzędzi
zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki
ekonomiczne, a także prognozować procesy i
• K1_U07 – absolwent potrafi identyfikować
zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem
i analizować relacje występujące między
zaawansowanych metod i narzędzi w naukach
podmiotami gospodarczymi a innymi
ekonomicznych
instytucjami, wchodzącymi w skład otoczenia
krajowego i międzynarodowego
• K2_U05 - potrafi identyfikować i analizować
relacje występujące między podmiotami
• K1_U08: absolwent potrafi wykorzystywać
gospodarczymi a innymi instytucjami,
podstawowe metody i narzędzia, w tym
wchodzącymi w skład otoczenia krajowego
narzędzia statystyczne, matematyczne,
i międzynarodowego i posiada umiejętność ich
informatyczne i techniki pozyskiwania danych
rozumienia w oparciu o ocenę teoretyczną tych
oraz narzędzia marketingowe w celu
zjawisk (w powiązaniu z wybraną specjalnością
diagnozowania procesów gospodarczych i na tej
na kierunku międzynarodowe stosunki
podstawie podejmuje właściwe decyzje
gospodarcze)
ekonomiczne
W obszarze umiejętności komunikacyjnych w języku obcym:
• K1_U16: absolwent potrafi wykorzystywać
• K2_U15: absolwent potrafi przygotowywać
umiejętności językowe w zakresie nauk
szczegółowe wystąpienia i prezentacje ustne
ekonomicznych, właściwych dla kierunku
w języku polskim i angielskim, dotyczące
międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z
międzynarodowych stosunków gospodarczych (w
wymaganiami określonymi dla poziomu B2
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz
Językowego
przygotowywać wystąpienia interdyscyplinarne,
komunikując się z różnymi kręgami odbiorców
W obszarze kompetencji społecznych dotyczących dążenia do samorozwoju
• K1_K01: absolwent jest gotów do stałego
• K2_K01: absolwent jest gotów do krytycznej
diagnozowania stanu własnej wiedzy oraz
oceny stanu własnej wiedzy oraz umiejętności
umiejętności; odczuwa potrzebę uczenia się
i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania
oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy
nabytej wiedzy i umiejętności; wyznacza kierunki
i umiejętności, rozszerzonych o wymiar
własnego rozwoju i uczenia się
interdyscyplinarny; potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
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Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się odbywa się zgodnie z Wewnętrznym Systemem
Zapewnienia Jakości Kształcenia UEP (opisanym w Kryterium 10). Wszystkie kierunkowe efekty uczenia
się są weryfikowane w sposób określony w sylabusach (część: metody weryfikowania efektów).
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych osiągają te same efekty uczenia się, a nakład ich
pracy niezbędny do osiągnięcia tych efektów jest mierzony za pomocą punktów ECTS przypisanych do
zajęć (zgodnie z Uchwałą Senatu UEP nr 42 (2018/2019) – zał. IV.1.5)14.
1.7. Efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem
przykładowych rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup zajęć służących zdobywaniu
tych kompetencji, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu
zawodowego inżyniera/magistra inżyniera,
Nie dotyczy.
1.8. Spełnienie wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się
zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których
mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy
Nie dotyczy.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1:
Kierunek MSG został doceniony w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 (ranking kierunków
studiów). Uplasował się na trzeciej pozycji, za kierunkami oferowanymi w Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz Warszawskim. Szczególnie wysoko oceniono ekonomiczne losy absolwentów kierunku, wskaźnik
kategorii naukowej oraz cytowalność prac kadry.
Anglojęzyczne specjalności kierunku MSG (International Business i International Management in
Emerging Markets) stały się ważnymi programami pilotażowymi umożliwiającymi zwiększenie
internacjonalizacji kierunku oraz wprowadzanie treści programowych we współpracy
z zagranicznymi partnerami. Sukces tych specjalności przyczynił się do decyzji o utworzeniu osobnego
kierunku studiów na pierwszym stopniu Bachelor in Business Administration, silnie bazującego na
programach nauczania wymienionych specjalności.
Załączniki do opisu kryterium 1:
−

−
−

−

IV.1.1. Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27
września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się określonych w programach
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania kierunków studiów prowadzonych od
roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych.
IV.1.2. Uchwała nr 97 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28
kwietnia 2020 roku w sprawie modyfikacji kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021.
IV.1.3. Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30
kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2021/2022.
IV.1.4. Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17
maja 2021 roku w sprawie zmiany nazw specjalności od roku akademickiego 2021/2022.

14

Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie
programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania.
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−

−

−
−
−

−
−
−
−

IV.1.5.Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22
lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz sposobu ich przygotowania.
III.1.3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie
i profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) (tabela w raporcie).
III.1.4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów (tabela
w załącznikach).
III.1.6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęciowych prowadzonych w
językach obcych (tabela w raporcie).
III.2.I.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. z 2021 r., poz.
478 z późn. zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 661).
III.2.I.2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim.
III.2.I.4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub
grupy zajęć.
IV.8.7. Działalność naukowa studentów MSG w ramach SKN.
IV.8.9. Wybitne osiągnięcia studentów MSG.

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
2.1. Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z wynikami działalności naukowej
uczelni w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których jest przyporządkowani kierunek oraz
w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia
z kierunkowymi efektami uczenia się oraz dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest
przyporządkowany
Na obu stopniach studiów na kierunku MSG prowadzone przedmioty i ich treści zostały tak dobrane,
aby w pełni pokrywały zakładane efekty uczenia się. Treści kształcenia pozostają silnie skorelowane
z wynikami najnowszych badań w obszarze ekonomii międzynarodowej, finansów
międzynarodowych, integracji europejskiej, konkurencyjności gospodarki itp., jak również
z obszarem najnowszych osiągnięć w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości w ujęciu
międzynarodowym. Taki dobór treści programowych zapewnia absolwentom zaawansowaną
interdyscyplinarną wiedzę na temat gospodarki światowej i różnych aspektów jej funkcjonowania,
którą potrafią wykorzystywać w pracy zawodowej, z reguły w międzynarodowych i zróżnicowanych
kulturowo firmach lub zespołach; prowadzić analizy w badaniach problemów ekonomicznych
o charakterze międzynarodowym; przeprowadzać rozliczenia i transakcje międzynarodowe;
skutecznie komunikować się w języku obcym ze specjalistami i kontrahentami biznesowymi.
Szczególnie duży nacisk kładziony jest na nauczenie języków obcych w trakcie obowiązkowych
lektoratów oraz zapewnienie wysokiego poziomu wymagań w trakcie ich nauki i egzaminu końcowego,
a także możliwość wyboru w języku obcym większości przedmiotów kursowych i wielu autorskich
(w tym z oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) oraz uzyskania certyfikatów językowych,
które zapewniają absolwentom uzyskanie wysokiego poziomu znajomości języków, co znajduje
potwierdzenie w opiniach pracodawców.
Zajęcia w językach obcych odbywają się w wymiarze 270 godzin na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia oraz 150 godzin na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, w tym 240
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godzin lektoratów na studiach stacjonarnych i 120 godzin na studiach niestacjonarnych pierwszego
stopnia oraz 30 godzin wykładu na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia.
Na studiach drugiego stopnia obowiązkowe jest uczestniczenie w 30-godzinnym wykładzie w języku
obcym. Program studiów zawarto w zał. III.2.I.1.
Cele przedmiotu, efekty uczenia się, treści programowe, sposoby weryfikacji efektów uczenia się
i przyznawania punktów ECTS są opisane w karcie opisu przedmiotu (sylabusie). Wszystkie sylabusy są
dostępne na stronie internetowej UEP w systemie e-sylabus (https://www.esylabus.ue.poznan.pl/pl/).
Zasady korzystania z systemu e-sylabus reguluje Zarządzenie Rektora UEP nr 98/2021 (zał. IV.10.7.)15.
2.2. Dobór metod kształcenia i ich cechy wyróżniające, ze wskazaniem przykładowych powiązań
metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,
w tym w szczególności umożliwiających przygotowanie studentów do prowadzenia działalności
naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany lub
udział w tej działalności, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również nabycie kompetencji językowych w zakresie
znajomości języka obcego,
Dobór treści i metod realizacji programu na kierunku MSG umożliwia osiąganie głównych celów
kształcenia wymienionych w strategii UEP. Wykorzystywane przez kadrę dydaktyczną kierunku MSG
metody kształcenia służą w znacznej mierze przekazywaniu i poszerzaniu wiedzy studentów, ale
również nabywaniu oraz rozwijaniu umiejętności o charakterze uniwersalnym (np. analitycznego
myślenia, diagnozy sytuacji, syntezy informacji, itd.) i praktycznym, związanych z umiejętnościami
niezbędnymi w pracy zawodowej i naukowej (np. znajomości języków obcych, posługiwania się
regulacjami prawnymi, zawierania transakcji na rynku międzynarodowym, prognozowania
i modelowania procesów gospodarczych, rozwiązywania sporów i dylematów itd.).
Metody kształcenia stosowane na kierunku MSG są zróżnicowane w zależności od charakteru
treści programowych i efektów uczenia się realizowanych na danym przedmiocie. Wykłady mają
formę informacyjną lub problemową, wspomagane są często prezentacjami multimedialnymi
i materiałami zamieszczanymi na platformie Moodle lub MS Teams. Kształcenie na zajęciach
z przedmiotów obowiązkowych mają w większości charakter wykładów lub konwersatoriów (nierzadko
z wykorzystaniem nowoczesnych i niestandardowych metod dydaktycznych, takich jak m.in.
grywalizacja, game-based learning czy techniki teatralne), natomiast na zajęciach kierunkowych
i specjalnościowych znaczącą część stanowią metody aktywizujące (m.in. praca w grupach, studia
przypadku, gra dydaktyczna, dyskusje, referaty, projekty), laboratoria z przedmiotów ilościowych
i informatyki. Ważną rolę odgrywają lektoraty z języków obcych. Studenci studiów pierwszego stopnia
są przygotowani m.in. do stawiania/formułowania pytań badawczych, doboru metod i narzędzi.
Natomiast studentom studiów drugiego stopnia umożliwia się udział w prowadzonych badaniach
i wspiera ich w realizacji badań związanych z pracą magisterską, jak i w projektach realizowanych
w ramach SKN.
W procesie dydaktycznym szczególny nacisk kładzie się na przekazywanie słuchaczom wiedzy oraz
wykształcenie umiejętności jej zastosowania w praktyce gospodarczej, a także prowadzenia badań
naukowych. Zachęca się studentów do pracy własnej i samodzielności w poszukiwaniu dodatkowych
źródeł informacji dotyczących poruszanych na zajęciach zagadnień. Pracownicy badawczo-dydaktyczni
i dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunku stosują zarówno tradycyjne metody podające, jak
i nowoczesne metody poszukujące i eksponujące, a ich dobór, jak wskazano wyżej, zależy od formy
zajęć oraz przekazywanych treści i celów kształcenia. Osiągnięciu efektów uczenia się związanych

15

Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie
procedury tworzenia i zmiany programów studiów oraz korzystania z systemu e-sylabus w zakresie studiów pierwszego i
drugiego stopnia (Zał. IV.10.7).
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z wiedzą służą głównie różne formy wykładu, w szczególności wykład konwencjonalny, wykład
z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny. Poza zajęciami dydaktycznymi studenci mogą
kontaktować się z nauczycielami akademickimi podczas konsultacji, które odbywają się dwa razy
w tygodniu. Dodatkowym kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna, platforma Moodle oraz MS
Teams.
Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie
samokształcenia, pracy w zespole, kierowania zespołem itp. Efekty związane z umiejętnościami
i kompetencjami społecznymi osiągane są z wykorzystaniem dyskusji, debaty, burzy mózgów, studiów
przypadków, analizy i interpretacji tekstów, realizacji i prezentacji indywidualnych i zespołowych
projektów. Ta grupa metod kształcenia umożliwia rozpoznanie indywidualnych potrzeb studentów
oraz indywidualizację toku studiów.
Praca w grupach, wyjazdy zagraniczne, wysoki poziom znajomości języka obcego, nieobowiązkowe
praktyki, jak i praca w samorządzie i licznych organizacjach studenckich, w tym w kołach naukowych,
stanowią ważne czynniki sprzyjające rozwijaniu kompetencji społecznych studentów. Ważną rolę
wspomagającą prawidłowe stosowanie metod nauczania ma wysoka jakość uczelnianej infrastruktury
oraz zasobów edukacyjnych (szerzej w opisie Kryterium 5. raportu).
2.3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość
Program kształcenia na kierunku MSG, co do zasady nie zawiera kształcenia na odległość. Istnieje
natomiast możliwość wspomagania realizacji zajęć przy użyciu platformy Moodle lub MS Teams.
Platforma Moodle jest wykorzystywana w UEP obligatoryjne przez wszystkich nauczycieli akademickich
od 2009 r., a wsparcie w zakresie wykorzystania różnych możliwości platformy zapewnia Zespół ds. elearningu. W czasie pierwszych fal pandemii, w wyniku ograniczenia funkcjonowania uczelni wyższych,
kształcenie na odległość musiało zostać wprowadzone. Użyto do tego wyżej wymienionych platform
internetowych. Pełne wykorzystanie ich funkcjonalności umożliwiły liczne szkolenia oraz instrukcje, tak
dla nauczycieli jak i studentów, opracowane przez Centrum Informatyki. Dział Spraw Pracowniczych
uruchomił także indywidualne konsultacje metodyczne dla nauczycieli, którzy chcieli urozmaicić zajęcia
online oraz podnieść swoje kompetencje cyfrowe i dydaktyczne.
W związku z powrotem do nauczania stacjonarnego w roku ak. 2021/2022, część sal dydaktycznych
została wyposażona w urządzenia audiowizualne obejmujące kamerę z mikrofonem. Urządzenia
usprawnią prowadzenie zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej (w wypadku braku możliwości
uczestnictwa w zajęciach studentów/ doktorantów/ słuchaczy odbywających kwarantannę albo
izolację domową). Na obecnym etapie UEP dysponuje 20 salami (łącznie 995 miejsc) dostosowanymi
do prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej. Pozostałe sale będą wyposażane sukcesywnie
(szczegóły dotyczące infrastruktury opisano w kryterium 5.).
2.4.Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych
studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwości
realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia
W ramach poszczególnych programów studiów studenci mają możliwość wyboru przedmiotów
w wymiarze co najmniej 30% punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie,
co pozwala dostosować program do preferencji poszczególnych grup studentów – wybory
przedmiotów odbywają się zdalnie za pośrednictwem systemu USOSweb. Studenci decydują się na
zajęcia z wykładów ogólnych, specjalnościowych oraz wykładów w języku obcym.
System organizacji dydaktyki w UEP umożliwia studentom wybór, w ramach oferty programowej
na danym stopniu studiów, indywidualnej ścieżki studiów, jak najlepiej dostosowanej do ich
oczekiwań i zainteresowań. Na obu stopniach studiów wspieraniu zainteresowań studentów służy
liczna grupa przedmiotów specjalnościowych do wyboru. Przedmioty te mają różnorodny profil
tematyczny, połączone są z wynikami badań poszczególnych instytutów i katedr oraz wykładowców
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(oferty autorskie). Dokonując selekcji określonego zestawu przedmiotów do wyboru oferowanych na
kierunku MSG, student automatycznie decyduje o wyborze specjalności. Sprofilowanie, zgodne z
indywidualnymi zainteresowaniami, pozwala poznać różnych naukowców-specjalistów, co następnie
ułatwia wybór promotora pracy dyplomowej.
Indywidualizacja procesu kształcenia dotyczy wszystkich studentów, bez względu na uzyskiwane
przez nich oceny. Studenci, w tym osoby z niepełnosprawnością, mają łatwy dostęp do licznej kadry
wykładowców, indywidualnych konsultacji wybranego nauczyciela. Szczegółowy sposób dostosowania
procesu dydaktycznego do potrzeb uczenia się, w tym dla osób z niepełnosprawnościami został opisany
w Kryterium 8. raportu. Istotne znaczenie w dostosowaniu procesu uczenia się do indywidualnych
potrzeb studentów ma umożliwienie kontynuowania nauki w specjalnych trybach, takich jak
indywidualna organizacja studiów lub indywidulany program studiów.
Również ważnym elementem dostosowującym proces uczenia się do zróżnicowanych potrzeb
studentów są konsultacje kadry badawczo-dydaktycznej, dydaktycznej i innych osób prowadzących
zajęcia (w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem platform Moodle, MS Teams). W ich trakcie
studenci mają możliwość zadawania pytań zarówno z zakresu tematyki zajęć, jak też wykraczających
poza ich zakres. Rozpoznawanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych
studentów odbywa się także w ramach funkcjonujących w UEP studenckich kół naukowych.
2.5. Harmonogram realizacji studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz
studentów (w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie
stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów
stacjonarnych oraz niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć związanych z działalnością naukową
prowadzoną w uczelni oraz zajęć lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie
znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru
Na kierunku MSG kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.
Podstawą opracowania programów kształcenia na poszczególnych poziomach są regulacje zawarte
w Uchwale Senatu UEP nr 42 (2018 /2019) z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie programów studiów
na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania (zał. IV.1.5). Harmonogram
zajęć przedstawiono w zał. III.2.I.3
Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1800 na
studiach stacjonarnych i od 1076-1078 na studiach niestacjonarnych, a liczba punktów ECTS
wymaganych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 180. Studia
drugiego stopnia trwają 4 semestry, liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1200 na studiach
stacjonarnych i 720 na studiach niestacjonarnych, a liczba punktów ECTS wymaganych do uzyskania
kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 120.
Zajęcia dydaktyczne na obu poziomach kształcenia podzielone są na cztery bloki:
• blok A, obejmujący zajęcia umożliwiające nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji;
• blok B, obejmujący zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
związanych z kierunkiem kształcenia;
• blok C, obejmujący zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
związanych ze specjalnością lub umożliwiające nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności
i innych kompetencji (na kierunkach bez specjalności);
• blok D(A), D(B) oraz D(C), obejmujący zajęcia z grupy A, B lub C, wykładane w języku obcym.
Na obu poziomach kształcenia, na pierwszym roku studiów, największy udział w planie zajęć mają
przedmioty zaliczone do bloku A, a na ostatnim roku studiów przedmioty zaliczone do bloku C.
Zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji związanych ze specjalnością
poprzedzone są zajęciami, podczas których studenci nabywają podstawową wiedzę i umiejętności
niezbędne do pozyskiwania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności specjalistycznych.
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Zgodnie z Uchwałą Senatu UEP nr 42 (2018 /2019) udział zajęć z poszczególnych grup wynosi:
• zajęcia z bloku A - 20-30%
• zajęcia z bloku B - 40-50%
• zajęcia z bloku C - 25-35%
• zajęcia z bloku D (udział jest kwalifikowany do bloku A, B lub C).
Treści kształcenia przekazywane studentom w ramach zajęć na studiach pierwszego i drugiego
stopnia uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz praktyki badawczej w dziedzinie nauk społecznych,
w tym wyniki prowadzonych w jednostce badań naukowych w dyscyplinach ekonomia i finanse, nauki
o zarządzaniu i jakości. Dotyczy to w szczególności przedmiotów z bloku B oraz z bloku C.
W trakcie trzech ostatnich semestrów studenci ocenianego kierunku uczestniczą w seminariach
dyplomowych i przygotowują pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską), której złożenie jest
warunkiem otrzymania zaliczenia ostatniego semestru studiów i dopuszczenia do egzaminu
dyplomowego. Przygotowanie pracy dyplomowej umożliwia nabycie i doskonalenie umiejętności
prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej.
Jak wspomniano wyżej, studenci kierunku mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
prowadzonych w językach obcych. Na ofertę tę składają się lektoraty (na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia zajęcia z dwóch języków obcych, a na studiach stacjonarnych drugiego stopnia
i studiach niestacjonarnych zajęcia z jednego języka obcego); wykłady do wyboru prowadzone
w językach obcych oraz wykłady odbywające się w ramach zajęć otwartych, z których część
prowadzona jest w językach obcych przez przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej. Zajęcia
w języku obcym umożliwiają studentom opanowanie fachowych zwrotów i terminów, typowych dla
kierunku MSG, a także są doskonałym uzupełnieniem lektoratów (zał. III.1.6). Zajęcia w językach
obcych trwają 270 godzin na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz 150 godzin na studiach
niestacjonarnych pierwszego stopnia, w tym 240 godzin lektoratów na studiach stacjonarnych i 120
godzin na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz 30 godzin wykładu na jednym z dwóch
ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. Na studiach drugiego stopnia obowiązkowe jest 30
godzin wykładu w języku obcym na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów.
Jak wspomniano wyżej, program studiów umożliwia studentom wybór modułów zajęć, do których
przypisano nie mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS. Grupę zajęć do wyboru na pierwszym
stopniu studiów tworzą przedmioty zaliczone do bloku C, przedmioty zaliczone do bloku D(B) oraz
niektóre przedmioty zaliczone do bloku B; a na drugim stopniu studiów przedmioty zaliczone do bloku
C, przedmioty zaliczone do bloku D(B) oraz niektóre przedmioty z grupy A.
2.6. Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także
liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem harmonogramu zajęć (w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym
kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić
odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych)
Studenci ocenianego kierunku uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach (w tym laboratoriach,
seminariach i lektoratach, a na studiach pierwszego stopnia także zajęciach wychowania fizycznego).
Na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
wszystkie zajęcia wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi zawartymi w Uchwale Senatu UEP nr 42 (2018/2019) z dnia 22 lutego
2019 roku, zajęcia w grupach wykładowych stanowią co najmniej 50% łącznej liczby godzin zajęć
dydaktycznych (zał. IV.1.5).
Liczebność grup studenckich jest zróżnicowana i uzależniona od formy prowadzonych zajęć. Grupy
wykładowe liczą od 8 do 193 osób, grupy ćwiczeniowe od 9 do 36 osób, grupy lektorskie od 15 do 22
osób, a grupy seminaryjne od 1 do 12 osób.
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Rektora UEP nr 10/2010 16 słuchacze studiów
stacjonarnych uczestniczą w zajęciach odbywających się od poniedziałku do czwartku w godzinach
7:45–21:40 i w piątki w godzinach 7:45–16:00. Słuchacze studiów niestacjonarnych mogą z kolei
uczestniczyć w zajęciach w piątki (od godz. 16.10), soboty i niedziele (od godz. 8.20 do 21.50).
Jednocześnie liczba godzin zajęć nie powinna przekraczać dziewięciu dziennie. Liczba godzin zajęć
dydaktycznych w tygodniu w poszczególnych semestrach na studiach stacjonarnych pierwszego
stopnia wynosi od 14 do 23, a na studiach drugiego stopnia od 15 do 22 (najniższy wymiar zajęć
obowiązuje w ostatnim semestrze studiów, co wynika z finalizowania prac dyplomowych).
2.7. Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji oraz
dobór instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk – w przypadku,
gdy w planie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe
Program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk dla studentów.
2.8. Dobór treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć lub
grup zajęć, na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji
inżynierskich, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego
inżyniera/magistra inżyniera
Nie dotyczy.
2.9. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia,
zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust.
1 powołanej ustawy
Nie dotyczy.
Załączniki do opisu kryterium 2:
−
−

−
−
−

−

III.1.6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęciowych prowadzonych w
językach obcych (tabela w raporcie).
III.2.I.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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
478 z późn. zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
września 2018 r. w sprawie studiów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 661).
III.2.I.2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim.
III.2.I.3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w
semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów
studiów.
IV.1.5.Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22
lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz sposobu ich przygotowania.
IV.10.7. Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29
listopada 2021 roku w sprawie procedury tworzenia i zmiany programów studiów oraz
korzystania z systemu e-sylabus w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia (wraz z
załącznikami).

16

Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie
godzinowego harmonogramu realizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku
akademickiego 2010/2011.
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
3.1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji
kandydatów na każdy z poziomów studiów
Zasady rekrutacji na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze zawarte są w uchwałach Senatu
(Uchwały Senatu UEP nr 116 i 117 (2019/2020)17 zał. IV.3.1 i zał. IV.3.2. oraz Uchwały Senatu UEP nr
98 i 99 (2020/2021)18 zał. IV.3.3. i zał. IV.3.4), opublikowanej na stronie Internetowej Uczelni oraz w
BIP. Proces rekrutacyjny przeprowadzany jest przez kierunkową komisję rekrutacyjną, powoływaną
zarządzeniem Rektora (Zarządzenie nr 101/202119 – zał. IV.3.5). Nadzór nad tym procesem wykonuje
Prorektor ds. Edukacji i Studentów będący pełnomocnikiem Rektora ds. Rekrutacji na Studia
(Zarządzenie Rektora UEP nr 99/202020 – zał. IV.3.6). Harmonogram rekrutacji na studia regulowany
jest uchwałą Senatu (Uchwała nr 67/202121 - zał. IV.3.7). Postępowanie rekrutacyjne przebiega
dwuetapowo: (1) złożenie zgłoszenia drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rekrutacji
Kandydatów (https://e-rekrutacja.ue.poznan.pl/pl/offer/OE_UEP/programme/S1-PS/?from=field:PS)
oraz (2) złożenie przez kandydatów dokumentów (dla osób, które uzyskały co najmniej wyznaczony
limit punktów) i warunkowane jest wniesieniem opłaty rekrutacyjnej. Przyjęcie kandydatów na I rok
studiów pierwszego stopnia następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego poprzez utworzenie
listy rankingowej. Lista sporządzana jest na podstawie wyników uzyskanych z trzech przedmiotów
kwalifikacyjnych: języka obcego nowożytnego (do wyboru jeden z pięciu) oraz geografii/historii
i matematyki. Zasady obliczania punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin
maturalny, egzamin w systemie International Baccalaureate lub egzamin dojrzałości albo ukończyli
szkołę średnią za granicą regulowane są w załączniku do uchwały Senatu (Uchwała nr 116/2020 - zał.
IV.3.1.)22. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z zasadami przyjętymi w
uchwale Senatu (Uchwała nr 100 (2021/2021 - zał. IV.3.8)23.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania
rekrutacyjnego poprzez utworzenie listy rankingowej. Lista sporządzana jest na podstawie wyników
pisemnego testu kwalifikacyjnego. Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów II stopnia uregulowane

17

Uchwała nr 116 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku
akademickim 2021/2022. Uchwała 117 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2020
roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w
roku akademickim 2021/2022.
18 Uchwała nr 98 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów
pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023. Uchwała nr 99 (2020/2021)
Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.
19 Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania
Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych zmienionego Zarządzeniem nr 37/2021 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia 2021 roku.
20 Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 października 2020 roku w sprawie
powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji na studia.
21 Uchwała nr 67 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie
dot. harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku
akademickiego 2021./2022.
22 Uchwała nr 116 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku
akademickim 2021/2022.
23 Uchwała nr 100 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku dot. zmiany uchwał dotyczących przyjęć na studia w
UEP laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich
w latach 2022/2023-2024/2025.
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są w uchwale Senatu (Uchwała Senatu UEP nr 117 (2019/2020) oraz nr 99 (2020/2021) – zał. IV.3.2 i
IV.3.4). Limity przyjęć na studiach I i II stopnia studiów stacjonarnych kształtowały się na różnych
poziomach. Informacje na temat statystyk przyjęć znajdują się w zał. IV.3.18.
3.2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się ̨ i okresów kształcenia oraz kwalifikacji
uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej
Kwestie dotyczące uznawania efektów uczenia się uzyskanych przez studenta w innych uczelniach
określa Regulamin studiów w UEP (załącznik do Uchwały nr 88 (2020/2021)24 w rozdziale III,
dotyczącym mobilności krajowej i międzynarodowej studentów – zał. IV.3.9). Zgodnie z regulaminem,
przedmioty zaliczone w innej uczelni oraz przypisane do nich punkty ECTS są uznawane przez
właściwego dyrektora studiów na podstawie przesłanego przez uczelnię przyjmującą wykazu zaliczeń,
obejmującego: listę przedmiotów, uzyskane oceny, liczbę punktów ECTS, liczbę zrealizowanych godzin
dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów oraz opis obowiązującej w uczelni przyjmującej skali
ocen. W wypadku zaliczenia części programu studiów w uczelni zagranicznej, na której nie jest
stosowany system ECTS, właściwy dyrektor studiów decyduje o sposobie przeliczenia ocen oraz liczby
godzin na system obowiązujący w UEP.
W indywidualnych, złożonych przypadkach kwestia uznawania efektów uczenia się ̨ i okresów
kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, rozpatrywana
jest przez Komisję Rektorską do spraw Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za
Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie. Komisja na wniosek
zainteresowanego prowadzi odpłatnie postępowania w sprawach: nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów za granicą lub potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.
3.3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się ̨
poza systemem studiów
Na podstawie odrębnych regulacji możliwe jest także przyjęcie studentów w wyniku potwierdzenia
efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów pod warunkiem
uzyskania co najmniej 15 punktów ECTS (Uchwała Senatu UEP nr 119/201925 - zał. IV.3.10). Liczba osób
przyjętych według tych zasad nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na kierunku.
3.4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów
Ukończenie studiów na pierwszym stopniu wiąże się z przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, a
szczegółowy tryb ukończenia określa Regulamin studiów w UEP (załącznik do Uchwały Senatu UEP 88
(2020/2021) - zał. IV.3.9a). Seminaria licencjackie na pierwszym stopniu studiów prowadzone są przez
nauczycieli ze stopniem co najmniej doktora. Seminaria magisterskie na drugim stopniu studiów
prowadzone są przez samodzielnych pracowników nauki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników ze stopniem naukowym doktora pod
warunkiem uzyskania zgody Rady Programowej UEP. Studenci wybierają promotora i seminarium w
oparciu o listy publikowane przez dyrektora studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej (zał.
IV.3.19). Problematyka prac powinna nawiązywać do treści nauczanych w ramach kierunku i mieć
charakter pracy wdrożeniowej, teoretycznej lub empiryczno-teoretycznej. Prace dyplomowe muszą

24

Uchwała nr 88 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr 82
(2018/2019) Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2019 roku ze zmianami.
25 Uchwała nr 119 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie
zasad przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
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spełniać określone wytyczne merytoryczne i redakcyjne Zarządzenie Rektora UEP nr 92/2021 26 (zał.
IV.3.11). W roku 2020/2021, w którym większość zajęć oraz egzaminów dyplomowych prowadzono
zdalnie, sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych określono w Zarządzeniu Rektora UEP (nr
107/2020 - zał. IV.3.13). Ostateczny wynik ze studiów ustalany jest na podstawie: średniej
arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
średniej arytmetycznej ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta, średniej
arytmetycznej ocen uzyskanych z odpowiedzi na pytania zadawane w czasie egzaminu dyplomowego.
Analiza liczby obronionych prac przedstawiono w zał. III.2.I.7.
3.5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby kandydatów,
przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz
działań podejmowanych na podstawie tych informacji, jak również ̇ sposobów wykorzystania
analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się ̨ studentów
Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się odbywa się zgodnie z Wewnętrznym Systemem
Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) będącym elementem strategii Uczelni w zakresie
zapewnienia możliwie najwyższej jakości kształcenia na każdym poziomie studiów. Ostania regulacja
WSZJK to Uchwała Senatu UEP nr 8 (2020/2021)27 (zał. IV.10.4.).
Monitoring efektów uczenia się dokonywany jest przez dyrektora studiów oraz są przedmiotem
analizy Rady Programowej UEP, która może proponować modyfikacje w zakresie kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze. Co semestr dokonywana jest analiza wyników semestralnych
studentów na danym poziomie i formie kształcenia (zał. IV.3.17).
3.6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się ̨
Efekty uczenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze ujęte są w uchwale Senatu
(Uchwała Senatu UEP nr 11 (2019)28 zał. IV.1.1). Ocena uzyskanych przez studenta efektów uczenia się
odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom stanowią oceny z poszczególnych przedmiotów,
które wynikają z przyjętego przez prowadzącego zajęcia systemu oceniania osiągnięć studentów,
przedstawionego na pierwszych zajęciach. Drugi poziom oceny odnosi się do całego cyklu kształcenia i
opiera się na ocenie przygotowanej przez studenta pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na pytania w
trakcie egzaminu dyplomowego.
3.7. 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 (o ile praktyki zawodowe są ̨ uwzględnione w programie studiów), z
ukazaniem przykładowych powiazań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się ̨
odnoszącymi się ̨ do działalności naukowej w zakresie dyscyplin, do których kierunek jest
przyporządkowany, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych, jak również ̇ kompetencji językowych w zakresie znajomości
języka obcego
W odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, weryfikacja efektów uczenia się w trakcie i na
zakończenie procesu kształcenia spoczywa na prowadzącym zajęcia. Zgodnie z zapisanymi w sylabusie
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Zarządzenie nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
wymagań i zaleceń merytorycznych oraz redakcyjnych dotyczących przygotowania prac dyplomowych w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.
27 Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 roku w sprawie
wprowadzenia nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
28 Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania
kierunków studiów prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych.
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przedmiotu i przedstawianymi na pierwszych zajęciach zasadami (możliwymi do modyfikacji w
odniesieniu do studentów z niepełnosprawnościami), prowadzący ocenia stopień realizacji
zamierzonych efektów. W przypadku języków obcych na poziomie co najmniej
średniozaawansowanym, po 6 semestrach nauki na pierwszym stopniu studiów oraz 4 semestrach na
drugim stopniu studenci osiągają poziom co najmniej B2, co jest potwierdzane wewnętrznym
egzaminem końcowym. Powiązanie metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się ̨ odnoszącymi
się ̨ do działalności naukowej w zakresie ekonomii i finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości, do
których kierunek jest przyporządkowany przedstawiono w Załącznikach zawierających sylabusy
przedmiotów (załącznik: część V – sylabusy).
W przypadku oceny niedostatecznej studentowi przysługują dwa zaliczenia/egzaminy poprawkowe.
W określonych okolicznościach student ma także prawo wystąpić o egzamin komisyjny. Istnieje także
możliwość powtarzania zajęć z niezaliczonego przedmiotu (rozdział VI Regulaminu studiów w UEP załącznik do Uchwały Senatu (Uchwała Senatu UEP nr 88 (2020/2021)29 - zał. IV.3.9).
Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną, od 11 marca 2020 r. zajęcia odbywały się w trybie
zdalnym do końca roku akademickiego 2020/2021 (Zarządzenie Rektora UEP nr 104/202030 oraz
Zarządzenie Rektora UEP nr 119/202031 – zał. IV.3.14 i IV.3.15). Stosowane narzędzia informatyczne
(platforma Moodle, MS Teams) pozwalają na wykorzystanie większości dotychczasowych metod
weryfikacji efektów uczenia. Prowadzący, zgodnie z dotychczasową praktyką, przechowują
dokumentację dotyczącą ocen prowadzonych przez nich przedmiotów z co najmniej ostatnich
(pełnych) dwóch lat akademickich. Odsetek osób zaliczających sesję od drugiego semestru studiów na
obu poziomach można uznać za zadowalający (zał. IV.3.17).
3.8. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się ̨ w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem
przykładowych powiazań́ tych metod z efektami uczenia się,̨ w przypadku kierunku studiów
kończących się ̨ uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera
Nie dotyczy.
3.9. Spełnienie reguł i wymagań́ w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się,̨
zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68
ust. 1 powołanej ustawy.
Nie dotyczy.
Załączniki do opisu kryterium 3:
−
−

IV.3.1. Uchwała nr 116 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego
stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.
IV.3.2. Uchwała nr 117 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
26 czerwca 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

29

Uchwała nr 88 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr 82
(2018/2019) Senatu UEP z dnia 26 kwietnia 2019 roku ze zmianami.
30 Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 65/2020 Rektora UEP w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
31 Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie
organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.
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IV.3.3. Uchwała nr 98 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.
IV.3.4. Uchwała nr 99 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.
IV.3.5. Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2
grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Kierunkowych
Komisji Rekrutacyjnych zmienionego Zarządzeniem nr 37/2021 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia
2021 roku.
IV.3.6. Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27
października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji na studia.
IV.3.7. Uchwała nr 67 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP z
dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie dot. harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i
drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.
IV.3.8. Uchwała nr 100 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku dot. zmiany
uchwał dotyczących przyjęć na studia w UEP laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach
2022/2023-2024/2025.
IV.3.9. Uchwała nr 88 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30
kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr 82 (2018/2019) Senatu UEP z dnia 26
kwietnia 2019 roku ze zmianami i Załącznik do Uchwały nr 88 (Regulamin Studiów w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).
IV.3.10. Uchwała nr 119 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
IV.3.11. Zarządzenie nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28
października 2021 roku w sprawie wymagań i zaleceń merytorycznych oraz redakcyjnych
dotyczących przygotowania prac dyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.3.12. Czas poszukiwania pracy etatowej, wynagrodzenie i bezrobocie dla absolwentów
kierunku MSG oraz kierunków w dziedzinie nauk ekonomicznych – studia I i II stopnia.
IV.3.13. Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20
listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów
dyplomowych dla osób kończących studia w semestrze zimowym 2020/2021.
IV.3.14. Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10
listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2020 Rektora UEP w sprawie
organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Załącznik do
Zarządzenia nr 104/2020 Rektora UEP z dnia 10 listopada 2020 roku. Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
IV.3.15. Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10
grudnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim
2020/2021.
IV.3.16. Doktoranci - absolwenci kierunku MSG (w latach 2015 - 2021) na studiach
doktoranckich (zarówno z pierwszego jak i z drugiego stopnia).
IV.3.17. Analiza sesji zimowej i letniej w latach 2015-2021.
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IV.3.18. Statystyka rekrutacji na kierunek MSG (2016-2021).
IV.3.19.MSG stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oferta seminaryjna.
IV.10.4. Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24
września 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia w UEP (wraz z załącznikami).

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie
oraz rozwój i doskonalenie kadry
4.1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobek naukowy nauczycieli akademickich oraz innych osób
prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich kompetencje
dydaktyczne (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość oraz w językach obcych) - 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)
Zajęcia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w roku akademickim 2021/2022
prowadzone są przez 99 nauczycieli akademickich, w tym 67 wykładowców z Instytutu Gospodarki
Międzynarodowej i 32 z pozostałych instytutów UEP. Mocną stroną kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze jest interdyscyplinarność, o czym świadczy szeroki zakres specjalizacji kadry
akademickiej.
Dorobek naukowy wykładowców kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze obejmuje
w okresie od 2015 r. do 2021 r. łącznie 2734 pozycji, w tym 1523 artykuły w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym i krajowym, 947 rozdziałów w monografiach i materiałach konferencyjnych, 130
książek autorskich oraz 110 redakcji naukowych książek. Szczegółowe osiągnięcia i doświadczenie
naukowe i dydaktyczne pracowników przedstawia zał. III.2.I.4.
W ostatnich sześciu latach nastąpił dynamiczny rozwój kadry naukowej. Spośród obecnych
wykładowców z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej od 2015 r. 13 pracowników otrzymało
stopień naukowy doktora, 13 otrzymało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 5 – tytuł
profesora. Wszystkie stopnie i tytułu zostały uzyskane w ramach nauk ekonomicznych (wg starej
klasyfikacji) lub nauk społecznych (w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości,
wg nowej klasyfikacji).
Osiągnięcia publikacyjne pracowników związanych z kierunkiem MSG w zbiorczym ujęciu
ilościowym zostały przedstawione w opisie Kryterium 1.
4.2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez
studentów kompetencji zawiązanych z prowadzeniem działalności naukowej oraz inżynierskich (w
przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub
magistra inżyniera)
Za dobór kadry do zajęć dydaktycznych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada
dyrektor studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej, po uwzględnieniu propozycji obsady zajęć
ze strony kierowników katedr i dyrektora instytutu. Obsadę zajęć przez poszczególnych wykładowców
przedstawia zał. III.2.I.2.
4.3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej
z działalnością naukową oraz włączanie studentów w prowadzenie działalności naukowej
Zdecydowana większość wykładowców na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze jest
zatrudniona na stanowiskach badawczo-dydaktycznych. W konsekwencji do obowiązków kadry należy
zarówno prowadzenie działalności naukowej, jak i kształcenie studentów oraz doktorantów. O
bogatym dorobku naukowym wykładowców świadczą osiągnięcia przywołane w pkt. 4.1 oraz zał.
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III.2.I.4. Studenci są włączani w prowadzenie działalności naukowej w ramach seminariów licencjackich
i magisterskich, a także w ramach licznych studenckich kół naukowych.
4.4. 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
Podstawą normatywną zasad polityki kadrowej w UEP są Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, Statut
UEP oraz Zarządzenie Rektora UEP nr 109/202032) (zał. IV.4.1). Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w
Uczelni podlegają okresowej ocenie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych
Uczelni określonych w Zarządzeniu Rektora UEP nr 125/202033 (zał. IV.4.2). Od roku 2019 znaczenie
wzrosło znaczenie ankiet studenckich, ze względu na włączenie ich w sformalizowany system oceny
pracowniczej (obok działalności naukowej oraz pozostałych obszarów - np. aktywności o charakterze
organizacyjnym). Zgodnie ze wskazanym wyżej Zarządzeniem Rektora, dla uzyskania pozytywnej oceny
okresowej konieczne jest uzyskanie przez pracownika wymaganej minimalnej liczby punktów w
zakresie działalności dydaktycznej.
4.5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego oraz podnoszenia kompetencji
dydaktycznych (awanse naukowe kadry związanej z ocenianym kierunkiem studiów)
Uczelnia stwarza dogodne warunki do rozwoju kompetencji dydaktycznych. Przykładem jest
Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP. Obecnie zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEP nr
109/202034 (zał. IV.4.1) nauczyciele ubiegający się o awans w grupie nauczycieli badawczodydaktycznych i dydaktycznych mają obowiązek przedłożyć udokumentowane przygotowanie
pedagogiczne. W ostatnich latach nauczyciele mogli skorzystać z kilkudziesięciu szkoleń krajowych
i zagranicznych w ramach projektu Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (projekt nr POWR.03.04.00-00-D013/16 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Rozwojowi kadry i podnoszeniu kompetencji służą też działania prowadzone przez:
1. Dział Badań Naukowych (wsparcie techniczne przy przygotowaniu wniosków grantowych,
system wewnętrznych recenzji wniosków na zasadzie peer-to-peer, projekt wewnętrzny
„Szybka ścieżka do publikacji”),
2. Wydawnictwo UEP (nabór monografii nieawansowych do sfinansowania przez środki w gestii
wydawnictwa)
3. Program RID (projekt finansowany w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lata 2019 - 2022, grant nr 004/RID/2018/19
finansowanie 3.000.000 zł) w ramach którego zorganizowano i sfinansowano konkursy na
mini-granty wewnętrzne oraz cały cykl szkoleń metodycznych z zakresu pisarstwa naukowego
i publikowania w czasopismach wysoko punktowanych.

32

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie
wprowadzenia wytycznych do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
33 Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie
kryteriów powszechnej oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu i rodzajów stanowisk przez nich zajmowanych oraz trybu i podmiotów dokonujących tej oceny, obowiązujących od
1 stycznia 2021 roku.
34 Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie
wprowadzenia wytycznych do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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W ramach projektu Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej UEP do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością (projekt nr POWR.03.05.00-00-A086/19 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020) przeprowadzone zostały działania podnoszące świadomość
i kompetencje pracowników UEP, w tym nauczycieli akademickich z zakresu potrzeb studentów
z niepełnosprawnością. Pracownicy mogli również uczestniczyć w kursie tutoringu, by prowadzić
tutoriale z osobami z niepełnosprawnościami. W ramach budżetu partycypacyjnego (program
Doskonalenie Umiejętności Dydaktycznych) odbyły się 50-cio godzinne kursy językowe 2015-2019
organizowane przez SPNJO. W związku z wybuchem pandemii Covid-19 przeprowadzono szkolenia dla
kadry dydaktycznej z obsługi funkcjonalności platformy MS Teams i platformy Moodle. Zespół ds.
Rozwoju Kompetencji Zawodowych odpowiada m.in. za organizację szkoleń metodycznych dla
nauczycieli akademickich. Nauczyciele mogą również skorzystać z indywidualnych lub grupowych
konsultacji metodycznych online.
W okresie pandemii, od grudnia 2020 roku pracownicy UEP mogą skorzystać z konsultacji
psychologa (w ramach projektu Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej UEP do potrzeb
studentów z niepełnosprawnością - projekt nr POWR.03.05.00-00-A086/19 współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020).
4.6. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących
zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których
mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy.
Nie dotyczy.
Załączniki do opisu kryterium 4:
−
−
−

−

III.2.I.2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim.
III.2.I.4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub
grupy zajęć.
IV.4.1. Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25
listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do polityki zatrudniania nauczycieli
akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.4.2. Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21
grudnia 2020 roku w sprawie kryteriów powszechnej oceny okresowej dla poszczególnych grup
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i rodzajów stanowisk przez
nich zajmowanych oraz trybu i podmiotów dokonujących tej oceny, obowiązujących od 1
stycznia 2021 roku.

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz
ich doskonalenie
5.1. Stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej i naukowej służącej realizacji
zajęć oraz działalności naukowej na ocenianym kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach, do
której/których kierunek jest przyporządkowany
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada 6 własnych budynków dydaktycznych zlokalizowanych
w promieniu 250 metrów, w ścisłym centrum Poznania. W skład infrastruktury wchodzi 115
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pomieszczeń, których pojemność pozwala na zorganizowanie miejsc siedzących dla jednocześnie
6432 studentów. W skład kampusu UEP wchodzą następujące budynki:
• Budynek A (Gmach Główny) przy al. Niepodległości 10,
• Budynek B przy al. Niepodległości 12,
• Budynek C przy ul. Towarowej 53,
• Budynek Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych (CEUE) przy ul. Towarowej 55,
• Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) przy ul. Taczaka 9,
• Budynek Collegium Altum (CA) przy ul. Powstańców Wlkp. 16.
W każdym budynku Uniwersytetu znajdują się pomieszczenia o różnym metrażu. Są to aula,
audytoria, sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne, laboratoryjne, które zaspokajają skalę potrzeb
dotyczących organizacji różnego rodzaju zajęć dydaktycznych. Budynek A jest zabytkowym obiektem,
oddanym do użytku w 1932 r., w którym znajduje się m.in. Aula Uniwersytetu, Biuro Rektora oraz Biuro
Obsługi Studenta. W budynku A znajduje się kilka większych sal, w tym audytorium z 287 miejscami,
dwie duże sale wykładowe, które posiadają 230 i 260 miejsc siedzących, sala audytoryjna na 150 miejsc
oraz dwie sale z 108 i 130 miejscami. W budynku jest ponadto wiele mniejszych sal do prowadzenia
zajęć w grupach kilkunastu/kilkudziesięciu osób. Budynek B jest również zabytkową budowlą,
zlokalizowaną bezpośrednio przy Gmachu Głównym, w którym oprócz sal wykładowych, swoje biura
mają działy administracyjne, w tym Sekretariat Kanclerza, Kwestura oraz kilka katedr. Budynek C
znajduje się naprzeciw Budynku Głównego, w którym swoje biura ulokowało kilka katedr. Jest to
budynek z najmniejszą liczbą sal wykładowych. Najnowocześniejszym budynkiem Uniwersytetu jest
wybudowane w 2015 roku Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych (CEUE), które posiada 5
kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne (na ok. 100 miejsc parkingowych), zajmuje
powierzchnię 15 000 m² i wyposażone jest w inteligentne systemy zarządzania budynkiem (BMS).
W budynku znajdują się 23 pomieszczenia dydaktyczne, w tym 3 sale audytoryjne (każda na 275
miejsc). W CEUE jest również 12 sal wykładowych zdolnych pomieścić od 50 do 100 osób każda oraz
jedenaście laboratoriów komputerowych z 5 serwerowniami (co łącznie daje miejsce dla 1,9 tys.
studentów). Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) jest zlokalizowany pięć
minut pieszo od Budynku Głównego. W tym miejscu znajdują się sale ćwiczeniowe, w których odbywają
się lektoraty z języków obcych. Budynek Collegium Altum jest oddalony o ok. 5 minut pieszo od
Budynku Głównego. Mieści on Bibliotekę Główną, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, biura wielu katedr oraz kilkanaście sal wykładowych.
Oprócz kampusu UEP zlokalizowanego w centrum Poznania, Uczelnia posiada również Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) – halę sportową dla studentów UEP oraz trzy Domy
Studenckie z ponad 550 miejscami dostępnymi dla studentów. Wszystkie akademiki znajdują się około
15 minut jazdy tramwajem od siedziby UEP.
Wszystkie działy administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odpowiedzialne za
wyposażenie i stan bazy dydaktycznej, zbierając w ciągu całego roku informacje o potrzebach
użytkowników, planują inwestycje, modernizacje, remonty i zakupy wyposażenia, a co za tym idzie –
wydatki z tym związane – na następny rok kalendarzowy. Wszelkie plany związane z doskonaleniem
bazy dydaktycznej powstają w oparciu o dokonywane przez poszczególne działy administracji
przeglądy roczne, semestralne oraz bieżące i uwzględniają zgłoszenia zainteresowanych osób, tzn.
wykładowców oraz studentów (poprzez organizacje ich reprezentujące). Dział Zarządzania
Infrastrukturą w zakresie dbałości o infrastrukturę UEP dokonuje cyklicznych przeglądów ilości i stanu
technicznego wyposażenia sal wykładowych. Sprawami remontowymi i inwestycyjnymi zajmuje się
natomiast Dział Inwestycji i Remontów. Obecną inwestycją jest kompleksowa modernizacja
energetyczna Budynku Collegium Altum, która jest przeprowadzana przez kolejne dwa lata począwszy
od stycznia 2020 roku. W proces rozwoju i doskonalenia infrastruktury zaangażowane jest również
Centrum Informatyki, w tym Zespół ds. Wsparcia Użytkowników.
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5.2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz
praktyki zawodowe (w przypadku, gdy w planie studiów na ocenianym kierunku zostały
uwzględnione praktyki zawodowe)
Nie dotyczy.
5.3. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu a także platformy
e-learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania
w procesie nauczania i uczenia się studentów oraz w działalności i komunikacji naukowej
Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone w projektory multimedialne, ekrany, nagłośnienie i dostęp
do Internetu (przewodowego i bezprzewodowego), a w razie potrzeby w przenośne projektory
multimedialne. Wiele sal wyposażonych jest dodatkowo w komputer stacjonarny, rzutniki pisma
(grafoskopy) lub wizualizery. Ponadto wszystkie sale wykładowe wyposażone są w stacjonarne systemy
sterowania urządzeniami audiowizualnymi. W listopadzie 2021 roku, 20 sal dydaktycznych zostało
wyposażonych w urządzenia audiowizualne obejmujące kamerę z mikrofonem. Urządzenia usprawnią
prowadzenie zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej (w wypadku braku możliwości uczestnictwa
w zajęciach studentów/doktorantów/słuchaczy odbywających kwarantannę albo izolację domową).
Jest to pierwszy etap rozpoczętego procesu doposażenia wszystkich sal dydaktycznych w sprzęt AV.
Pozostałe sale będą doposażane sukcesywnie.
W 2018 r. w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu zakończył się proces znakowania sal
wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych tabliczkami aplikacji BEAN ze
znacznikami NFC, dzięki którym przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfony można pozyskać
dodatkowe informacje na temat organizowanych zajęć lub wydarzeń prowadzonych
w pomieszczeniach UEP.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia odpowiedni poziom dostępu do komputerów,
intranetu i Internetu, a poprzez to do wewnętrznych i zewnętrznych baz danych oraz uczelnianych
systemów informatycznych. Dzięki inwestycjom znacząco zwiększono liczbę komputerów dostępnych
dla studentów. W 2015 roku oddano do użytku nowy budynek – Centrum Edukacji Usług
Elektronicznych, w którym znajdują się nowoczesne laboratoria komputerowe, utworzone
z wykorzystaniem technologii VDI, co pozwala na sprawne zarządzanie rozbudowaną infrastrukturą
laboratoriów. Oddanie do użytku nowego budynku zwiększyło ponad dwukrotnie liczbę stanowisk
komputerowych przeznaczonych dla studentów. Uczelnia posiada obecnie pond 550 terminali
i komputerów dostępnych dla studentów podczas zajęć.
Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym to z jednej strony dostępna infrastruktura techniczna,
a z drugiej – dedykowane narzędzia informatyczne. Działające w UEP Centrum Informatyki zapewnia
wsparcie w zakresie dostępu do wszystkich systemów informatycznych. Studenci korzystają z kilku
systemów, obejmujących m.in.: elektroniczną pocztę dla studentów, USOSweb, e-BOS (elektroniczne
Biuro Obsługi Studentów, dawniej: e-dziekanat), Archiwum Prac Dyplomowych (APD - aplikacja
systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem, kontrolą antyplagiatową,
recenzją i archiwizacją pracy dyplomowej oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu
dyplomowego), e-sylabus, elektroniczne plany zajęć oraz ankiety studenckie. Od roku 2006 w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu działa platforma e-learningowa Moodle. Od 2009 roku
nauczyciele są zobowiązani do jej wykorzystania w procesie dydaktycznym. W systemie umieszczane
są materiały pomocnicze i uzupełniające do zajęć, a także prowadzone są fora oraz utrzymywana jest
komunikacja między studentami a nauczycielem. W wielu przypadkach nauczyciele przygotowują
rozbudowane kursy zawierające elementy sprawdzania wiedzy i przeprowadzają na platformie Moodle
testy, zaliczenia oraz egzaminy z prowadzonych przedmiotów. Od roku akademickiego 2019/2020
synchroniczne nauczanie zdalne na studiach pierwszego i drugiego stopnia jest realizowane z
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wykorzystaniem platformy MS Teams. Studenci kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
korzystają z wszystkich zasobów ICT dostępnych w Uczelni.
5.4. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów
z niepełnosprawnością
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkie obiekty wyposażone są w windy, które umożliwiają przedostanie się na wyższą/niższą
kondygnację. W budynkach A, B, SPNJO, Collegium Altum oraz CEUE znajdują się toalety ze specjalnym
przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich budynkach dydaktycznych
zamontowane są tabliczki brajlowskie. W 2018 roku ukończono projekt zamontowania w budynku
CEUE pięciu planów tyflograficznych dla osób niewidomych i słabo widzących. Każdy z planów
tyflograficznych znajduje się na odrębnym piętrze i wyposażony jest w system nawigacyjnoinformacyjny TOTUPOINT. W 2015 roku został zakupiony sprzęt wspomagający słyszenie (przenośne
pętle indukcyjne), który jest przeznaczony dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością słuchu.
Sprzęt ten dostępny jest także dla pracowników UEP na potrzeby organizacji spotkań i konferencji
z udziałem osób słabosłyszących lub niesłyszących. W 2020 roku wszystkie portiernie w budynkach
uczelni, w tym w domach studenckich, zostały wyposażone w stanowiskowe pętle indukcyjne
wspomagające słyszenie osób niedosłyszących. Uczelnia udostępnia studentom i doktorantom ze
znaczną niepełnosprawnością wzroku oprogramowanie powiększająco-czytające oraz książki w wersji
elektronicznej. Ponadto wykładowcy mają możliwość przygotowania materiałów graficznych na zajęcia
w formie wypukłej przy zastosowaniu wygrzewarki do specjalnego papieru pęczniejącego.
Uczelnia regularnie organizuje różne szkolenia dla pracowników, którzy mają lub mogą mieć
styczność z osobami z niepełnosprawnościami (m.in. kursy języka migowego oraz szkolenie, które ma
pomóc w korzystaniu ze stron internetowych osobom, które są narażone na wykluczenie cyfrowe, czy
szkolenie z zakresu projektowania i zapewnienia dostępności infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych). Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami Biura Obsługi Studenta jest istotnym
wsparciem studentów i pracowników z niepełnosprawnością, w zakresie infrastruktury. Możliwe jest
m.in. wypożyczenie sprzętu wspomagającego słyszenie czy uzyskanie wsparcia osoby trzeciej (np.
podczas egzaminu/zaliczenia).
5.5. Dostępność infrastruktury, w tym aparatury naukowej, oprogramowania specjalistycznego
i materiałów dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających
z programu studiów w ramach pracy własnej
Większość studentów posiada własne laptopy i tablety, na których mogą pracować korzystając z
darmowej sieci Wi-Fi. Dla studentów uruchomiono też ogólnodostępną salę komputerową, w której
można korzystać z terminali i oprogramowania wykorzystywanego na zajęciach. Do bazy laboratoriów
należy również unikalne laboratorium specjalistyczne InnoUEP, pozwalające pracownikom,
doktorantom i studentom prowadzić profesjonalne badania w obszarze zachowań konsumenckich.
Szerzej na ten temat w załączniku III.2.I.6.
Biblioteka Główna UEP zapewnia studentom zarówno szeroki zakres zbiorów, jak i łatwy dostęp.
Przed okresem pandemii otwarcie biblioteki było dostosowane do harmonogramu roku
akademickiego, w tym zjazdów studentów zaocznych, dzięki czemu studenci mogli korzystać z niej w
soboty. Po ograniczeniu dostępu Biblioteki z powodu epidemii, od 3.10.2020 Biblioteka ponownie
działa, również w soboty, w reżimie sanitarnym. Stale jest możliwy dostęp do zbiorów elektronicznych.
5.6. System biblioteczno-informacyjny uczelni, w tym dostęp 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,
a także działalności naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których
przyporządkowany jest kierunek, w tym w szczególności dostęp do piśmiennictwa zalecanego
w sylabusach
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mieści się w budynku Collegium Altum
i zajmuje powierzchnię 5 600 m². Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu w czytelni książek
i w czytelni czasopism oraz na zewnątrz poprzez wypożyczalnię. Jest ona największą ogólnodostępną
biblioteką z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych w północno-zachodniej Polsce, prezentującą
model biblioteki hybrydowej. Misją Biblioteki Głównej UEP jest dostarczanie wyspecjalizowanych
źródeł i usług informacyjnych wspierających badania naukowe, działalność dydaktyczną, edukacyjną
oraz usługową Uniwersytetu.
Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich obszarów wiedzy uprawianych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii,
zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych. W ofercie Biblioteki znajdują się bazy
zawierające publikacje polskich wydawnictw (m.in. PWN, Helion, Wolters Kluwer, C.H. Beck, Infor) oraz
największych światowych wydawców (m.in. Elsevier, Emerald, Springer, Wiley). Poza bazami
zawierającymi publikacje naukowe Biblioteka umożliwia dostęp do specjalistycznych serwisów
zawierających indeksy cytowań (Web of Science, Scopus), dane statystyczne (m.in. baza CEIC Data,
OECD iLibrary), dane finansowe polskich i zagranicznych przedsiębiorstw (m.in. baza Notoria, EMIS
Emerging Markets Information Services), raporty rynkowe i analizy branżowe (Passport), akty prawne
i orzecznictwo (bazy-systemy informacji prawnej: LEX, Legalis, INFORLex).
Zbiory tradycyjne są udostępniane dla studentów i pracowników na miejscu w dwóch Czytelniach:
Książek i Czasopism oraz poprzez wypożyczenia na zewnątrz. W agendach usługowych Biblioteki
znajduje się łącznie 434 miejsc siedzących, w tym 32 stanowisk komputerowych. W roku 2015
pozyskano do Biblioteki specjalistyczny sprzęt dla osób niedowidzących. W roku 2017 oddano do
użytku trzy sale przeznaczone do pracy zespołowej (dla 10-30 osób) w Czytelni Czasopism, wyposażone
w projektor multimedialny z ekranem, telewizor i mobilne flipcharty magnetyczne. Ponadto Biblioteka
Główna UEP oferuje użytkownikom stacjonarnym: wypożyczenia międzybiblioteczne (system
biblioteczny Horizon), doradztwo informacyjne, usługi reprograficzne (świadczone przez firmę
zewnętrzną), szkolenia indywidualne i grupowe (w języku polskim i angielskim) na temat wyszukiwania
informacji naukowej, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, analizy cytowań publikacji,
dostęp do przewodowego i bezprzewodowego Internetu.
Stały dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UEP: licencjonowanych baz danych,
e-książek, e-czasopism jest możliwy na miejscu, w sieci Uczelni lub poza terenem Uczelni za
pośrednictwem serwera proxy Hidden Automatic Navigator (HAN) (z każdego miejsca, 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu). Wyszukiwanie informacji o zbiorach drukowanych i elektronicznych Biblioteki
ułatwia multiwyszukiwarka – narzędzie/serwis przeszukujący jednocześnie katalog Biblioteki
i pełnotekstowe bazy danych. Biblioteka Główna ponadto okresowo pozyskuje dostęp do bezpłatnych
testowych międzynarodowych baz danych (m.in. Oxford Handbooks Online, Taylor and Francis
eBooks). Biblioteka jest również jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej,
w zasobach której umieszcza zdigitalizowane rozprawy doktorskie oraz wybrane publikacje. Zbiory
Biblioteki, w porozumieniu z nauczycielami akademickimi, są stale poszerzane o najnowsze pozycje,
wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
Biblioteka Główna prowadzi również szkolenia w ramach wyszukiwania i posługiwania się źródłami
informacji naukowej (bazy danych, bibliografie). Szkolenia indywidualne skierowane do pracowników
i doktorantów UEP dotyczą poszerzenie umiejętności prowadzenia poszukiwań bibliograficznych
w oparciu o bazy danych i inne źródła informacji naukowej. Szkolenia grupowe dedykowane
studentom i doktorantom UEP to zajęcia praktyczne z zakresu szkolenia umiejętności wyszukiwania
informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych i doktorskich w oparciu o bazy danych i inne
źródła informacji naukowej.
5.7. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz
systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym
studentów
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Biblioteka Główna UEP podlega nieustannemu rozwojowi, a jej usługi są w sposób ciągły doskonalone.
Podstawą tych działań są systematyczne oceny dokonywane przez użytkowników. Wpływ na
działalność Biblioteki mają nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studium języków obcych,
Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów, którzy mają swoich reprezentantów w Radzie
Bibliotecznej. Do zadań Rady należy m.in. proponowanie nowych kierunków działalności bibliotecznoinformacyjnej dostosowanych do dydaktycznej i naukowej działalności Uczelni; opiniowanie wniosków
dyrektora Biblioteki Głównej w sprawach związanych z organizacją i rozwojem systemu bibliotecznoinformacyjnego. Biblioteka Główna jest otwarta na współpracę w kształtowaniu księgozbioru i zachęca
do zgłaszania propozycji zakupu literatury polskiej i zagranicznej zgodnej z profilem działalności
Uczelni. Propozycje można zgłaszać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Biblioteki.
5.8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej
ustawy.
Nie dotyczy.
Załączniki do opisu kryterium 5:
−
−

III.2.I.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.
IV.5.1. Wyposażenie sal UEP w urządzenia audiowizualne. Rok akademicki 2021/2022 semestr
I.

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
6.1. Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym z
pracodawcami oraz jej wpływ na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego
realizację
W konstruowanie i aktualizację programów studiów oferowanych w ramach kierunku MSG, od wielu
lat angażowani byli zewnętrzni interesariusze UEP. Proces tego rodzaju konsultacji ewoluował, aby
osiągnąć swoją obecną, wieloetapową formę. Składa się na nią:
1. Konsultacja pomysłu/głównych idei przemawiających za modyfikacją lub utworzeniem nowego
programu.
2. Współtworzenie programu studiów (konkretnego curriculum programu) z otoczeniem społecznogospodarczym.
3. Szczegółowa konsultacja kompetencji, które studenci będą rozwijać w ramach
nowego/zmodyfikowanego programu studiów (celowy wybór konsultantów-ekspertów z rynku
pracy.
Przykładowo, w ramach procesu tworzenia specjalności International Management in Emerging
Markets (the special case of CEECs) praktycy biznesu poproszeni zostali o stworzenie listy kompetencji,
obszarów wiedzy, które uważają za niezbędne w odniesieniu do menedżerów niższego i średniego
szczebla (na tym etapie kluczowe było stworzenie profilu absolwenta). Listy te zostały następnie
porównane z tymi, stworzonymi przez nauczycieli akademickich reprezentujących kierunek MSG. Ci
poproszeni zostali o wskazanie umiejętności i obszarów wiedzy, które wpisują się w kompetencje
dydaktyczne kadry obsługującej kierunek. Na podstawie tych dwóch list został stworzony projekt
nowego programu studiów, który w ramach drugiego etapu konsultacji trafił ponownie do praktyków
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– przedstawicieli biznesu. Wniesione przez nich uwagi zostały uwzględnione w udoskonalonej wersji
projektu. Tę zaś jeszcze raz przeanalizował, tym razem połączony zespół przedstawicieli nauczycieli
akademickich i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach nieformalnej „burzy
mózgów”. Wyłoniła ona ostateczny program studiów, który z kolei został poddany analizie po kątem
potrzeb rynków pracy zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wśród reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujących przy
wprowadzaniu nowej specjalności znalazły się między innymi takie osoby, jak:
1. Prof. Gary Evans – wieloletni Prezes KPMG na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (15 lat
doświadczenia na stanowisku Dyrektora Generalnego na region CEE), a obecnie pracownik
naukowy University of Prince Edward Island w Kanadzie;
2. Marzena Pelczar, Operations Manager, McKinsey & Company – dyrektor zarządzająca oddziałem
firmy doradczej o doskonałej orientacji w bieżących potrzebach biznesowych polskiego
i środkowoeuropejskiego rynku pracy (z perspektywy popytu przedsiębiorstw na konkretną wiedzę
i umiejętności pracowników).
3. Leszek Tasiemski, wiceprezydent i szef działu R&D w firmie Cyber Security Services, F-Secure
Corporation notowanej na nowojorskiej giełdzie; specjalizacja tego eksperta obejmuje kwestie
istotne dla branży elektroniczno-informatycznej, ale również bieżące i strategiczne zarządzania
przedsiębiorstwem w realiach gospodarek wschodzących.
4. dr Jacek Wallusch, Senior Data Scientist, Schneider Electric, który zaoferował swoje merytoryczne
wsparcie w zakresie wszystkich przedmiotów ilościowych (dr Wallusch jako Senior Data Scientist;
ekspert na co dzień wykorzystuje narzędzia ekonometryczne w jednej z największych na świecie
firm z branży elektrycznej).
5. Aleksandra Iwicka, CEE Region Manager, CPL Jobs, a wcześniej Country Manager w Grafton
Recruitment – wieloletni menedżer znający specyfikę rynku pracy regionu Europy ŚrodkowoWschodniej.
Należy jednoznacznie podkreślić, że programy studiów na kierunku MSG ulegają ciągłemu
rozwojowi, dzięki wspólnemu wysiłkowi kadry dydaktycznej i interesariuszy Uczelni. Niezwykle ważne
są w tym zakresie trwałe relacje, jakie udało się stworzyć niektórym pracownikom z podmiotami
biznesowymi w otoczeniu Uczelni, które pomagają w nawiązywaniu współpracy z biznesem w zakresie
tworzenia lub modyfikacji programu studiów na kierunku MSG. Kadra dydaktyczna intensywnie
współpracuje z praktykami biznesu poprzez zasiadanie w radach nadzorczych firm (m.in. Carpatia
Capital, Dom Maklerski INC, Atrem SA, Pioneer Pekao Investment Management SA, Trust,
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., INC SA, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Rada
Akademickiego i Naukowego Poznania, Spółka Celowa UEP), oferowanie doradztwa gospodarczego
lub prowadzenie działalności gospodarczej (m.in. dyrektor operacyjny Instytutu Biznesu Rodzinnego dr hab. A. Hadryś-Nowak, prof. UEP, prezes zarządu INC SA i Carpathia Capital Alternatywna Spółka
Inwestycyjna – dr hab. P. Śliwiński, prof. UEP).
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jego oddziaływanie na realizację programu
studiów w ramach kierunku MSG uzewnętrznia się w wielu podejmowanych aktywnościach. Poniżej
zaprezentowano przykłady takich działań pogrupowanych według ich specyfiki:
1. Wykłady prowadzone przez praktyków biznesu i administracji ukierunkowane na konkretną
grupę studentów:
− wykład prowadzony przez Tadeusza Makulskiego, prezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Sprawiedliwego Handlu na temat bieżącej sytuacji ruchów Fair Trade w Polsce,
− wykład „From Trade Rules to Teabags: Citizens Contributions to UK Mass Media
Representations of ‘Brexit”, przygotowany przez prof. Martina Dangerfielda –
przewodniczącego Centrum Integracji Europejskiej Jean Monnet w Europie Środkowej
i Wschodniej,
− wykłady z praktykami w ramach przedmiotu „Targi i wystawy międzynarodowe” prowadzone
m.in. przez Beatę Kozyra – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
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2. Wykłady otwarte prowadzone przez praktyków biznesu i administracji oferowane wszystkim
studentom:
− organizacja wykładów otwartych byłych i obecnych ambasadorów Polski we współpracy
z Europejską Akademią Dyplomacji,
− wykład otwarty „Dlaczego nie potrzebujemy menadżerów – czyli o znaczeniu turkusowych
organizacji” poprowadzony przez Janusza Kwiek, dyrektora zakładu produkcyjnego Poznań
Wrigley Poland,
− wykład otwarty poświęcony zagadnieniom związanym z e-commerce, przeprowadzony we
współpracy z agencją marketingową White Ducky.
3. Organizacja wydarzeń we współpracy z partnerami zewnętrznymi:
− debaty oksfordzkie dla studentów UE we współpracy z Europosłami z Wielkopolski oraz
EUROPE DIRECT Poznań,
− wykład przygotowany przez dr. Andrzeja Byrta (ekonomista, urzędnik państwowy oraz
dyplomata), zorganizowany przez Katedrę Europeistyki UEP wraz z SKN EUrope oraz
Europejską Akademią Dyplomacji, „Rozstrzyganie międzynarodowych konfliktów politycznogospodarczych: siła dyplomacji czy dyplomacja siły?”,
− warsztaty dla młodzieży szkolnej w wieku 13+ “Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel. Droga do
zrównoważonego rozwoju?” w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
4. Udział w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne:
− konkurs "Nonprofit Marketing Immersion", w ramach którego studenci pomagali zagranicznej
organizacji nonprofit prowadzić działania marketingowe w systemie Google Ads,
− dialog obywatelski „Przyszłość UE w kontekście możliwej zmiany układu sił we Wspólnocie”
z udziałem Macieja Popowskiego - zastępcy dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej
Komisji Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia,
− warsztaty „Czy zdążymy uratować naszą planetę. Młodzież o eko-przyszłości Europy” dla
uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu w ramach Konferencji w sprawie przyszłości
Europy (inicjatywa instytucji UE) we współpracy z Komisją Europejską.
5. Wizyty studyjne u partnerów zewnętrznych:
− cykliczne wizyty studyjne w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli, Strasburgu
i Luksemburgu, np. w agencji Frontex,
− wizyty studyjne w Data Center 2 (Centrum Danych 2) firmy Beyond Sp.z.o.o.,
− wizyty studyjne w firmach Solaris Bus & Coach i Amica.
6. Projekty realizowane dla podmiotów zewnętrznych:
− opracowanie propozycji badań rynkowych dla firmy Mondelez,
− przygotowanie analiz zagranicznych rynków dla firm CDRL S.A.,
− zatrudnianie studentów w projektach Spółki Celowej UEP realizowanych dla wybranych
przedsiębiorców, np. Żabka S.A.
We wszystkich wymienionych grupach aktywności szczególną rolę pełnią Studenckie Koła
Naukowe zrzeszające uzdolnionych studentów, których łączą wspólne zainteresowania. Każda taka
grupa studencka posiada swojego opiekuna zatrudnionego w IGM i bezpośrednio zaangażowanego
w pracę dydaktyczną na kierunku MSG. Mimo obiektywnych trudności związanych z pandemią COVID19, większość opisywanych typów aktywności podejmowano również w ostatnich dwu latach
akademickich z wykorzystaniem platform wspierających komunikację online oraz mediów
społecznościowych.
Szczególną formą współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym są projekty „klasa
akademicka” i „klasa patronacka”, w ramach których prowadzone są dla uczniów szkół średnich
cykliczne zajęcia dydaktyczne i wykłady otwarte. Oferta obejmuje m.in. zajęcia z zakresu marketingu
międzynarodowego, logistyki, biznesu w erze cyfrowej, zachowań nieracjonalnych, przedsiębiorstw
rodzinnych, migracji we współczesnym świecie, start-upów w biznesie. Program obejmuje współpracę
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z 4–9 liceami ogólnokształcącymi (rocznie) w Poznaniu, Lesznie i Gostyniu. Przykładowo w ostatnich
dwóch latach akademickich, mimo pandemii COVID-19, odbyły się zajęcia w I LO, II LO, IV LO, VII LO, IX
LO i XVI LO w Poznaniu z wykorzystaniem metod nauczania zdalnego. W obecnym roku akademickim
zajęcia, już w trybie stacjonarnym, realizowane są w II LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO, IX LO i XVI
LO w Poznaniu oraz w I LO w Lesznie. Efektem tych działań jest promocja kierunku MSG wśród
potencjalnych studentów oraz weryfikacja stopnia atrakcyjności proponowanych w ramach oferty
dydaktycznej treści.
Wykładowcy chętnie angażują się w działania popularyzujące naukę i promujące kierunek dla
odbiorców spoza uczelni, są to: Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, Ekonomiczny
Uniwersytet Dziecięcy i Akademia Młodego Ekonomisty, wspomniane wyżej Klasy Akademickie
i Patronackie UEP, Świetlica Ekonomiczna UEP, Forum Szkół Polskich Poznań-Europa. Tematyka
badawcza nauczycieli akademickich powiązana jest z prowadzonymi zajęciami i tematyką seminariów
dyplomowych.
Bardzo ważnym wymiarem współpracy z otoczeniem akademickim, wpływającym na wymianę
doświadczeń i stałe doskonalenie oferty dydaktycznej na ocenianym kierunku, są relacje z sześcioma
innymi ośrodkami, które prowadzą kształcenie na kierunku MSG. Są to Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach oraz Uniwersytety
Gdański i Łódzki. Reprezentanci wszystkich wymienionych ośrodków corocznie wiosną spotykają się na
konferencjach dydaktycznych, podczas których omawiane są wyzwania edukacji wyższej w zakresie
ekonomii i biznesu międzynarodowego. Wspólnie prowadzą także „Ogólnopolski konkurs na najlepszą
pracę licencjacką i magisterską z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych”. W 2021 r.
zakończyła się siódma edycja konkursu, w której na podium (po raz trzeci już) znalazła się praca
wypromowana w UEP. Trzecią nagrodę w kategorii prac licencjackich otrzymała absolwentka
anglojęzycznej specjalności International business Nguyen Thi Yen Nhi za pracę pt. The impact of
corporate governance on firm performance” Evidence from Polish non-financial listed firms.
Promotorem nagrodzonej pracy był dr hab. Konrad Sobański, prof. UEP. We wcześniejszych edycjach
na dwukrotnie nagradzane były prace magisterskie obronione w UEP. Koordynacją i promocją
konkursu w uczelni zajmuje się dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP, która w 2017 r. była
odpowiedzialna za III edycję konkursu na poziomie ogólnopolskim (co roku inny ośrodek przejmuje
przewodnictwo). W Kapitule Konkursu z ramienia UEP zasiada prof. Małgorzata Bartosik-Purgat. Obie
ww. osoby regularnie uczestniczą także w konferencjach dydaktycznych kierunku MSG.
6.2. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej
rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji.
Nieprzerwanie od wielu lat realizowany jest monitoring w postaci systematycznie przeprowadzanych
ankiet wśród studentów. Mają one wpływ na kształtowanie obsady poszczególnych przedmiotów, ich
ewolucję bądź eliminację, a także całościową ocenę programu studiów, również w kontekście
kompatybilności i ewentualnego nakładania się treści programowych proponowanych na pierwszym
i drugim stopniu studiów kierunku MSG. Raporty z ankiet studenckich analizowane są przez
przełożonych poszczególnych pracowników, a także przez dyrektora studiów w zakresie gospodarki
międzynarodowej. Więcej informacji o ankietach studenckich w opisie Kryterium 10. Badane są
również losy absolwentów. Mail z zaproszeniem do badania wysyłany jest po roku, od ukończenia
kształcenia na pierwszym lub drugim stopniu studiów. Dzięki temu badaniu znany jest przebieg karier
zawodowych absolwentów oraz pozyskiwane są informacje istotne dla poprawy jakości kształcenia w
UEP.
Przy okazji dorocznych konferencji dydaktycznych siedmiu ośrodków akademickich prowadzących
kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, na bieżąco dyskutowane są
aktualne wyzwania metodyczne i merytoryczne związane z kształceniem na kierunku. Poszczególne
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ośrodki omawiają wprowadzane przez siebie modyfikacje i udoskonalenia programów oraz wymieniają
doświadczenia związane np. z umiędzynarodowieniem czy kształceniem online. Wzajemnie
inspirujemy się do zmian nazw i treści przedmiotów, modyfikacji specjalności czy rozszerzania oferty
przedmiotów anglojęzycznych. Omówiony w poprzednim punkcie „Ogólnopolski konkurs na najlepszą
pracę licencjacką i magisterską z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych” również
ewoluuje. Inicjatywa początkowo dedykowana wyłącznie dla magistrantów polskojęzycznych, od IV
edycji (2018 r.) dopuszcza prace anglojęzyczne, a od V edycji (2019 r.) skierowana została również do
absolwentów I stopnia. Zauważono bowiem, że na I stopniu powstaje ilościowo więcej prac
dyplomowych, a wśród nich istotnie wzrosła liczba prac bardzo dobrych pod względem naukowym. Od
edycji VI w 2020 r. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii (wcześniej
Rozwoju, Pracy i Technologii).

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na
kierunku
7.1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku
(przy uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów)
Umiędzynarodowienie jest wyróżnikiem i mocną stroną kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze i na trwałe wpisuje się w rozwój programu studiów na tym kierunku.
Na specjalnościach kierunku MSG na stałe studiuje liczna grupa obcokrajowców. W roku akademickim
2020/2021 na pierwszym stopniu studiów jest to 20 studentów, m.in. z Azji, Afryki oraz Ameryki
Południowej, na drugim stopniu jest to 18 studentów m.in. z. Azji i Afryki. Na kierunku MSG dwie
specjalności – International Business oraz International Management in Emerging Markets (2. i 3. rok
studiów licencjackich) prowadzone są w pełni w języku angielskim, a większość studentów to studenci
zagraniczni.
Ważnym elementem umiędzynarodowienia procesu kształcenia w UEP jest prowadzenie studiów
anglojęzycznych i przyjmowanie studentów zagranicznych w ramach wymiany w programie Erasmus+,
którzy wraz z polskim studentami uczestniczą w integracyjnych zajęciach i wydarzeniach uczelnianych
(Dzień Erasmusa, Dni UEP). Studenci zagraniczni są także zapraszani do czynnego uczestnictwa w
seminariach i konferencjach naukowych. Liczba studentów zagranicznych odbywających naukę w UEP
na studiach anglojęzycznych i polskojęzycznych systematycznie wzrasta (poza rokiem 2020/2021,
w którym było ich zdecydowanie mniej z uwagi na epidemię): w roku 2015/2016 – 229, 2016/2017 –
256, 2017/2018 – 340, 2018/2019 – 392, 2019/2020 – 386, 2020/2021 – 117, 2021-2022 – 522.
Realizacja działań prowadzonych w ramach międzynarodowych programów współpracy, umów
międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz umów będących efektem kontaktów jednostek
organizacyjnych i pracowników naszej Uczelni z partnerami zagranicznymi obejmuje: wyjazdy na
wydarzenia o charakterze naukowym (seminaria, sympozja, kongresy, konferencje), wyjazdy na staże,
szkolenia, kursy, wymianę studentów i nauczycieli akademickich, realizację wspólnych tematów
badawczych i wzajemne konsultacje naukowe. Pracownicy mogą wziąć udział w programie Erasmus+
(wyjazdy w celu prowadzenia wykładów lub szkolenia) oraz w projektach NAWA. Współpraca
z naukowymi ośrodkami zagranicznymi i instytucjami szkolnictwa wyższego umożliwia pracownikom
i studentom naszej Uczelni stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji, co ma zdecydowany
wpływ na przebieg kariery naukowej i zawodowej, jest też pomocna w doskonaleniu procesu
dydaktycznego.
Władze UEP od wielu lat czynią starania o poprawę wskaźnika umiędzynarodowienia, także z uwagi
na podjęcie starań o uzyskanie akredytacji AACSB oraz EQUIS. Jednym z wyzwań jest zwiększenie liczby
wykładowców zagranicznych, zwiększenie wyjazdów pracowniczych, skuteczniejsze nawiązywanie
współpracy na polu badawczym oraz zwiększenie liczby studentów zagranicznych. Zrealizowana
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w ubiegłym roku restrukturyzacja studiów anglojęzycznych przyniosła już efekt w postaci zwiększenia
zainteresowania kandydatów.
7.2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia w językach obcych
Jak wskazano w opisie Kryterium 2, w programach studiów na kierunku MSG szczególnie duży nacisk
kładziony jest na nauczenie języków obcych w trakcie obowiązkowych lektoratów (z egzaminem
końcowym). Studenci mają także możliwość wyboru w języku obcym, przedmiotów kursowych i wielu
autorskich (w tym z oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) oraz uzyskania certyfikatów
językowych, które zapewniają absolwentom uzyskanie wysokiego poziomu znajomości języków, co
znajduje potwierdzenie w opiniach pracodawców.
Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, liczba godzin zajęć z języka obcego wynosi 240. W
ofercie każdego programu studiów studenci mogą znaleźć wiele przedmiotów do wyboru w języku
obcym (zał. III.1.6.). Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze studenci muszą zaliczyć
konwersatorium w j. obcym, przy czym mogą wybierać spośród 13 przedmiotów z różnych obszarów
tematycznych prowadzonych w 4 językach. Przygotowując prace dyplomowe studenci korzystają z
literatury obcojęzycznej. W ramach działań SPNJO studenci mogą przystępować do egzaminów
umożliwiających uzyskanie prestiżowych certyfikatów znajomości języków obcych i korzystać z
płatnych kursów językowych (Business English Certificate (BEC), London Chamber of Commerce and
Industry (LCCI), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Chambre de commerce et d'industrie
de Paris (CCIP)). W latach 2015-2019 pracownicy mogli natomiast korzystać z kursów organizowanych
w ramach Budżetu Partycypacyjnego UE z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i
hiszpańskiego. Liczba uczestników biorących udział w wymienionych kursach w latach 2015-2020
wskazuje na duże zainteresowanie tą formą dokształcania.
7.3. Stopnień przygotowania studentów do uczenia się ̨ w językach obcych i sposobów weryfikacji
osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny
W nauczaniu języków obcych kładziony jest nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu wymagań w
trakcie ich nauki i egzaminu końcowego. Studenci mogą uczestniczyć także w wymianie
międzynarodowej w formie wyjazdów studyjnych oraz praktyk korzystając z oferty ponad 100 uczelni
partnerskich, z którymi UEP ma podpisane umowy w ramach programu Erasmus+ (26 państw
członkowskich) oraz umów bilateralnych z uczelniami na całym świecie. Od 2015 roku UEP realizowało
206 umów z 179 uczelniami pochodzącymi z 44 różnych krajów zlokalizowanych na 3 kontynentach
(Euroazja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa).
Informacje na temat możliwości wyjazdów są umieszczane na stronie internetowej uczelni.
W przypadku kwalifikacji studentów informacje dostępne są również na uczelnianym Facebooku,
a informacje dla pracowników przesyłane są za pomocą poczty uczelnianej. DWZZ organizuje spotkania
informacyjne dla studentów oraz wydarzenia poświęcone mobilności, podczas których omawiana jest
procedura wyjazdów i związane z nimi formalności. Praktyczne wskazówki można też uzyskać od
studentów uczestniczących w wyjazdach zagranicznych z ich relacji na blogu prowadzonym przez DWZZ
(https://erasmusuep.wordpress.com/informacje/). Każdy z uczestników otrzymuje również broszurę
z najistotniejszymi informacjami wraz z danymi kontaktowymi pracowników działu i koordynatorów
ECTS. W sprawach dotyczących ścieżki studiów studenta wspierają koordynatorzy ECTS wyznaczeni na
uczelni.
7.4. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry
W latach 2015-2021 (do listopada) z Programu Erasmus+ skorzystało łącznie 182 studentów kierunku
MSG. Zainteresowanie wyjazdami wśród studentów utrzymywało się na równym poziomie, w roku
akademickim 2020/2021 było jednak zauważalnie niższe, co spowodowane było sytuacją
pandemiczną.
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1
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-

1
4
2
1
-

1
3
1
1
1
-

38

30

21

15

13

12

8

8

7

Razem

Razem

4
5
6
1
1
2
2
1
3
2
1
2

Pozostałe

Holandia

1
10
2
6
6
3
1
3
2
3
1

Norwegia

Belgia

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Wielka
Brytania

Włochy

2020/2021

Chorwacja

2019/2020

Portugalia

2018/2019

Francja

2017/2018

Hiszpania

2016/2017

Niemcy

2015/2016

Stopień

Tabela 7-1. Wyjazdy studentów kierunku MSG w ramach Programu Erasmus+ 2015-2021

1
1
2
1
--

7
1
2
2
2
4
2
1
2
2
-

19
22
16
17
25
6
16
14
17
12
10
8

5

25

182

Równocześnie kierunek MSG jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków wśród studentów
przyjeżdzających na UEP w ramach wymiany międzynarodowej. W latach 2015-2021 na kierunku
MSG studiowało 236 osób, które skorzystało z mobilności w ramach Programu Erasmus+ oraz innych
umów międzynarodowych (np. umowy bilateralne o wymianie studentów). Tabela 7-2. prezentuje
zestawienie podział studentów przyjeżdżających na studia na kierunku MSG w podziale na kraje oraz
stopnie studiów. Liczby te utrzymują się na podobnym poziomie kilkunastu studentów rocznie na
każdym stopniu studiów; nie odnotowano znaczących spadków także w czasie trwania pandemii Covid19.
Tabela 7-2. Przyjazdy studentów kierunku MSG w ramach Programu Erasmus+ 2015-2021
Rok
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Razem

Stopień

Niemcy

Francja

Hiszpania

Holandia

Pozostałe

Razem

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

5
7
4
6
3
8
1
8
1
12
3
3

1
1
2
1
3
9
1
8
4

2
2
2
5
5
3
1
1
2
1
4

3
1
2
1
4
1
2
1
1

8
6
3
2
3
1
5
6
3
0
4
2

19
17
13
15
18
18
9
15
6
17
17
14

61

30

28

16

43

178
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Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku MSG biorą udział w zagranicznych stypendiach, stażach,
wykładach i konferencjach, w tym w latach 2020-2021 w formie online. Szczegółowe informacje
przedstawia tabela 7-3.
Tabela 7-3. Współpraca międzynarodowa pracowników prowadzących zajęcia na kierunku MSG
(liczba wydarzeń x pracownicy)
Rok

Konferencje
zagraniczne

Wyjazd
dydaktyczny

Wyjazd
badawczy

Kursy, warsztaty

Współpraca
badawcza, granty
międzynarodowe

2015

84

25

17

14

22

2016

106

10

9

12

20

2017

134

13

6

18

25

2018

137

15

13

26

29

2019

109

21

11

32

38

2020

91

6

4

48

45

2021

139

7

6

49

52

Razem
800
97
66
199
231
Uwaga:
− zestawienie obejmuje także uczestnictwo w wydarzeniach międzynarodowych prowadzonych w formie online
lub hybrydowo,
− przez słowo międzynarodowe rozumie się wydarzenia, w których uczestnicy pochodzą z krajów innych niż tylko
Polska, a przez słowo zagraniczny rozumie się wydarzenia, które nie odbywały się na terenie Polski,
− przez projekt (grant) międzynarodowy rozumiemy projekt, w którym siedziba lidera lub partnera znajduje się
poza terytorium Polski, jeśli projekt jest konsorcjalny (nie jest wymogiem finansowanie z zagranicznych źródeł)
lub w przypadku projektów realizowanych przez pojedyncze podmioty finansowanie pochodzi ze źródeł
zagranicznych albo część projektu realizowana jest za granicą

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku MSG uczestniczą również w realizacji badawczych
i dydaktycznych projektów międzynarodowych. W ramach tych projektów nawiązywana jest
współpraca, która pozwala na wymianę dydaktyczną i szkoleniową osób z zagranicznych uczelni.
W realizację części projektów angażowani są również studenci kierunku MSG. Tabela 7-4. przedstawia
listę wybranych aktualnych międzynarodowych projektów realizowanych przez wykładowców
kierunku MSG.
Tabela 7-4. Wybrane projekty prowadzone we współpracy międzynarodowej przez wykładowców
kierunku MSG

−
−
−

−

Tytuł projektu
Nr projektu
Okres realizacji
IN.K.A.M.S. -International Key
Account Management & Sales
2017-1-IT02-KA203-036707
01.11.2017 - 31.10.2019

S.M.I.Le. - Sales Management,
Inter-culture, Learning

Partnerzy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Universita Politecnica Delle Marche (Italy)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
Universitat Rovira i Virgili (Spain)
University of National and World Economy (Bulgaria)
Univerza na Primorskem Universita Del Litorale (Slovenia)
Institute for Training of Personnel in International Organizations
(Bulgaria)
Camera Di Commercio Di Macerata (Italy)
Camera De Comercio Italiana - Barcelona - CCIB (Italy)
Università Politecnica delle Marche (Italy)
Camera di Commercio di Macerata (Italy)

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

49

−
−

Tytuł projektu
Nr projektu
Okres realizacji
2018-1-IT01-KA202-006854
01.11.2018 - 31.10.2020 (z
powodu pandemii przedłużony
do 31.01.2021 r.)

−
−
−

Digital Humanist
2018-1-IT02-KA203-048291
01.11.2018 - 31.10.2020
(z powodu pandemii
przedłużony do 30.06.2021 r.)

−

B.I.G Businesses ’International
Growth
2019-1-IT01-KA202-007423
01.11.2019 do 31.10.2021
(z powodu pandemii
przedłużony do 30.06.2022 r.)

−
−

Partnerzy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Conform S.c.a.r.l (Italy)
Institute for Postgraduate Studies (Bulbaria)
Hellenic American Union (Greece)
Chamber of Commerce and Industry Blagoevgrad (Bulgaria)
Wielkopolska Izba Przemyslowo-Handlowa (Polska)
Università di Salerno (Italy)
Universidad de Alicante (Spain)
Institute for Postgraduate Studies division at UNWE (Bulgaria)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
Chamber of Commerce and Industry Blagoevgrad (Bulgaria)
Wielkopolska Izba Przemysłowa-Handlowa (Polska)
International Association of Cultural and Digital Tourism (Greece),
Incubation for growth I4G – Greece
Università Politecnica delle Marche (Italy)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
Chamber of Commerce of Marche (Italy)
Italian Chamber of Commerce of Thessaloniki (Greece)
Polish Chamber of Commerce of Importers, Exporters and
Cooperation (Poland)
FEI – Formacion y Education Integral (Spain)
AKMI – Anonymous Educational Organisation (Greece)
The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for
Business Education (Slovenia)
ASECOM (Spain)
BSC – Regional Development Agency of Gorenjska (Slovenia)
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE
COSTE D'AZUR (France)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO (Italy)
UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS (Austria)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
EFMD AISBL (Belgium)
Fundacja "Parterzy dla Samorządu" (Poland)
Universidad Rovira i Virgili URV (Spain)
Universita Politecnica delle Marche UNIVPM (Italy)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Slovenia)
Wielkopolska Chamber of Commerce and Industry (Poland)
Cámarade Comercio Italiana – Barcelona (Spain)
The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for
Business Education (Slovenia)
CONFORM-Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
ATOMSCRIPT SP. Z O.O. (Poland)
UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS (Austria)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA (Italy)
EFMD AISBL (Belgium)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)

−
−
−
−
−

EFMD AISBL (Belgium)
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Departament Solvay Brussels
School of Economics and Management
TALLINNA TEHNIKAULIKOOL (Estonia)
NOWY BUŁGARSKI UNIWERSYTET (Bulgaria)

−
−
−

−

−
−

−
−
−

−

−
−
−
−
−

Digital Transformation of
Global Entrepreneurial
Mindsets
2019-1-PL01-KA203-065472
01.12.2019 - 30.11.2021
(z powodu pandemii
przedłużony do 30.04.2022 r.)
S.Ma.R.T. Sales Management
and Relationships for Trade
2020-1-ES01-KA203-082116
02.11.2020 - 01.11.2022

Virtual Business Strategic
Games in Online Higher
Education
2020-1-PL01-KA226-HE095683
01.03.2021 - 28.02.2023
IDEA Inclusive Digital
Education Access
2020-1-BE01-KA226-HE082744
01.03.2021 - 28.02.2023

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Tytuł projektu
Nr projektu
Okres realizacji

Partnerzy
−

−

−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−

Hi – Teach: a new trainer
teaching framework in the
post-COVID era
2020-1-IT02- KA226-HE095528
01.06.2021 - 31.05.2023
Fostering Digital and Green
Transformation in SMEs
2021-1-PL01-KA220-HED000027531
01.12.2021 - 30.11.2023
Open Access Digital Video Case
Library for Teaching
International Business
2018-l-BE02-KA203-046832
01.09.2018 – 31.12.2021
Determinants of company's
adaptability to crisis situation.
The case of Covid19.
PPN/GIN/2020/1/00005/U/00
001
01.01.2020-30.06.2022

−
−
−
−

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.
(Italy)
Università Ca’ Foscari Venezia (Italy)
Universita Politecnica Delle Marche (Italy)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
Universitat Rovira i Virgili (Spain)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Universita Degli Studi Di macerata (Italy)
Kaunas UNiversity of Technology (Lithuania)
Conform - Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L (Italy)
Universitat Rovira i Virgili (Spain)
Fundacja Partnerzy dla Samorządu (Polska)
KU Leuven (Belgia)
Leeds Univeristy (Wielka Brytania)
Ljublana University (Słowenia)
ElIzi (Wielka Brytania)

−

Aalen University (Niemcy)

7.5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku
Internacjonalizacja kierunku prowadzona jest także poprzez zatrudnianie wykładowców
z zagranicznych uczelni do prowadzenia zajęć na kierunku MSG. W latach 2015-2021 wybrane
przedmioty prowadzili obcokrajowcy, którzy mieli doświadczenie zdobyte na zagranicznych uczelniach:
− dr Kahiya Eldrede,
− Prof. Gary Evans,
− Renato Telo de Freitas Barbosa Pereira.
Studenci mieli także możliwość uczestnictwa w gościnnych wykładach zagranicznych
wykładowców, m.in.:
− profesor T. Orekhova, Vasyl’ Stus Donetsk National University z Ukrainy – 2015 r.
− profesor O. Laktionova z uczelni Vasyl’ Stus Donetsk National University z Ukrainy – 2017 r.
− profesor M. Tyutyunnikova z uczelni Almaty Management University z Kazachstanu – 2017 r.
− profesorów A. Mammadov oraz G. Guliyeva z uczelni Azerbaijan State University of Economics
z Azerbejdżanu – 2017 r.
− profesor M. Bogdanowa, Tsenov Academy of Economics, Svishtov z Bułgarii - 2017r.
− profesor Maria Daniela Pascual z Universidad de Buenos Aires z Argentyny – 2019 r.
7.6. Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz
doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również ̇ wpływu rezultatów
umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację.
Zajęcia z języków obcych są oceniane przez studentów w ankietach zgodnie z zasadami dotyczącymi
badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Dział Współpracy z Zagranicą UEP przeprowadza
również co najmniej raz w roku ankiety wśród studentów, aby otrzymać informacje zwrotne na temat
wymiany międzynarodowej.
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Załączniki do opisu kryterium 7:
−

III.1.6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęciowych prowadzonych w
językach obcych (tabela w raporcie).

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
8.1. Dostosowania systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów
z niepełnosprawnością
UEP podejmuje wiele działań dotyczących osób z niepełnosprawnością. W uczelni funkcjonuje Zespół
ds. Osób z Niepełnosprawnościami BOS (Regulamin organizacyjny UEP, tekst jednolity – Załącznik do
Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UEP z dnia 29 stycznia 2021 roku, zał. IV.8.1) oraz Pełnomocnik Rektora
ds. Osób z Niepełnosprawnościami (Zarządzenie nr 92/2020 Rektora UEP zał. IV.8.2). Obecnie na
kierunku MSG studiują 4 osoby z niepełnosprawnościami (zał. IV.8.5). Osoby z niepełnosprawnościami
mogą otrzymać wsparcie, co jest opisane w „Regulaminie przyznawania wsparcia osobom
z niepełnosprawnościami” (zał. IV.8.3).
8.2. Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się ̨ (w zakresie: krajowej
i międzynarodowej mobilności studentów, prowadzenia działalności naukowej oraz publikowania
lub prezentacji wyników, jak również ̇ w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji naukowej
lub twórczości artystycznej; wchodzenia na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji; aktywności
sportowej, artystycznej, organizacyjnej i przedsiębiorczości)
Wsparcie studentów ze strony UEP odbywa się poprzez: godziny bezpośredniego kontaktu ze
studentem w ramach nauczanych przedmiotów, cotygodniowe konsultacje wykładowców, opiekę
promotorską oraz opiekę merytoryczną nad SKN. Realizacja zajęć i kontakt z wykładowcami w roku
akademickim 2020/2021, ze względu na pandemię, odbywał się głównie za pośrednictwem platform
MS Teams oraz Moodle z wykorzystaniem ich różnorodnych funkcjonalności. terenie uczelni.
Studenci UEP mogą korzystać z możliwości odbycia części studiów poza Uczelnią (w kraju lub za
granicą), głównie w ramach programu Erasmus. Studenci kierunku UEP w ostatnich latach brali udział
w wielu projektach międzynarodowych, koordynowanych przez Dział Współpracy z Zagranicą (zał.
IV.8.6.).
Działalność w zakresie wspierania studentów na rynku pracy prowadzi Biuro Karier UEP (zał. IV.8.8.)
poprzez: pozyskiwanie ofert pracy i praktyk, konsultacje i szkolenia, obsługę praktyk
nieobowiązkowych, realizację projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów
UEP” (w latach 2016-19), czy wykłady Job Talk oraz targi pracy JOB SPOT organizowane wraz z Klubem
Partnera UEP. Klub Partnera UEP, którego celem jest rozwijanie współpracy nauki z biznesem, i który
skupia ok. 90 podmiotów gospodarczych i instytucji, wspiera studentów w rozwoju kompetencji,
nawiązywaniu relacji biznesowych i radzeniu sobie na rynku pracy. Klub współpracuje z Fundacją UEP
przy organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Pomoc przy uzyskiwaniu staży czy praktyk
zawodowych oferują także indywidualnie wykładowcy.
Na poziomie organizacyjnym pomoc studentom realizowana jest przez Biuro Obsługi Studenta
(BOS), w tym Zespół Spraw Studenckich, Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych BOS (stypendia,
pomoc socjalna) oraz Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wszystkie informacje dotyczące BOS,
w tym funkcjonowanie w czasie pandemii, znajdują się na stronie internetowej. Uczelnia zapewnia
indywidualne konsultacje Psychologicznego Konsultanta ds. Procesu Studiowania (w roku
akademickim 2021/2022 odbywają się one stacjonarnie lub przez platformę Zoom; terminy spotkań
oraz link do dyżurów online są dostępne na stronie internetowej Uczelni).
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Pełne informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia w różnych powyżej omówionych
zakresach zawarte są na stronie internetowej oraz profilach Uczelni w mediach społecznościowych:
Facebook, Twitter, Instagram, Goldenline, Linkedin, Pinterest, Google Plus oraz Youtube, stronach
internetowych katedr UEP, także na plakatach umieszczonych w widocznych miejscach we wszystkich
budynkach UEP.
8.3. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności
naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych
Studenci otrzymują szerokie wsparcie w zakresie rozwoju naukowego i zawodowego, np. uczestnictwo
w projektach, spotkania z praktykami, realizacja badań we współpracy z wykładowcami, wyjazdy na
wizyty studyjne. Efektem tego są publikacje, organizacja i uczestnictwo w seminariach, warsztatach czy
konferencjach w tym wygłaszanie referatów (wykaz wydarzeń i osiągnięć studentów w zał. IV.8.7. i zał.
IV.8.9.). Publikacje umieszczane są np. w ogólnouczelnianym periodyku „Debiuty Ekonomiczne”
przeznaczonym dla studentów UEP (wydawany był do 2019 r.) czy czasopiśmie „Challenger –
magazyn Młodych Ekonomistów”. Rozwój zainteresowań wspomaga szeroka oferta kół naukowych.
Studenci kierunku MSG aktywnie uczestniczą w działaniach sześciu SKN (zał. IV.8.7.).
8.4. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej
UEP co roku na wiosnę organizuje dla kandydatów na studia tzw. drzwi otwarte. W 2021 r. odbyły się
one w dniach 15-19 marca, w trybie online, z wykorzystaniem platformy Zoom. Podczas cyklu spotkań
z udziałem pracowników i studentów UEP, kandydaci mogli się dowiedzieć o ofercie kierunków,
możliwościach rozwoju zainteresowań, w tym kołach naukowych i sekcjach sportowych, a także poznać
opcje wyjazdów zagranicznych i praktyk zawodowych.
Na UEP istnieje też tradycja Dni Integracyjnych przed rozpoczęciem I semestru. W ostatnich dwóch
latach miały one formułę online, ale wcześniej odbywały się w formie tradycyjnej. W ramach Dni
integracyjnych studenci mogą poznać bliżej uczelnię i jej pełną ofertę, wykładowców i swoich starszych
kolegów i koleżanki. Prodziekan ds. studenckich oraz dyrektor studiów IGM uczestniczyli także w
obozach integracyjno-adaptacyjnych dla studentów I r. organizowanych przez Parlament Studencki.
Do studentów kierowany jest system stypendialny: stypendia socjalne i zapomogi, a także stypendia
Rektora UEP dla najlepszych studentów. Zasady przyznawania określa regulamin stypendialny
(Zarządzenie Rektora UEP nr 96/202135 - zał. IV.8.4).
8.5. Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego
skuteczność
W przypadku naruszenia norm społecznych i etycznych przez studentów lub pracowników naukowych,
sprawy badane i rozstrzygane są przez uczelnianą komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich
lub studentów. Bieżące skargi, np. związane z jakością zajęć czy wnioski studentów np. o zmianę
terminu odbywania zajęć czy prowadzącego są rozpatrywane przez dyrektora studiów. Wnioski
studentów są także wysłuchiwane w ramach np. Komisji Rektorskich czy Senackich, w Radzie Uczelni
czy Senacie, a także w zespole kryzysowym „covidowym”, w których to gremiach zasiadają
reprezentanci Parlamentu Studenckiego.
8.6. Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji kadry
wspierającej proces kształcenia
Na bieżąco analizowane i wdrażane są postulaty studentów w zakresie programów studiów, poprawy
obsługi studentów. Wnioski dotyczące kwestii dydaktycznych, socjalnych (np. stypendia socjalne i

35 Zarządzenie nr 96/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie podziału

środków Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022.
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zapomogi) czy organizacyjnych (np. indywidualna organizacja studiów) są rozpatrywane przez
dyrektora studiów. W przypadku naruszenia norm społecznych i etycznych przez studentów lub
pracowników naukowych, sprawy badane i rozstrzygane są przez uczelnianą komisję dyscyplinarną dla
nauczycieli akademickich lub studentów. Bieżącą administracyjną obsługa studentów zajmuję się Biuro
Obsługi Studenta powołane w miejsce byłych dziekanatów. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym
UEP w ramach Biura Obsługi Studenta funkcjonują: Zespół Spraw Studenckich; Zespół Spraw Socjalnych
i Stypendialnych; Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stanowisko do spraw
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) i systemu POL-on w części dotyczącej studentów
(zał. IV.8.1).
8.7. 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
Na uczelni powołano Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania (Zarządzenie Rektora UEP nr
90/2020)36, której zadaniem jest monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania, w
szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie
etniczne, przekonania polityczne, wyznanie, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz udzielanie
pomocy osobom, które spotkały się z nierównym traktowaniem lub dyskryminacją w procesie
kształcenia.
Sprawy bezpieczeństwa na terenie uczelni i w domach studenckich reguluje z kolei Zarządzenie
Rektora UEP nr 5/201937 dotyczące praw, obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz
studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz uczestników innych form
kształcenia w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia.
8.8. Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi
Parlament Studencki aktywnie współpracuje z uczelnią, a jego członkowie zasiadają w wielu gremiach
uczelnianych i zespołach roboczych. W ramach swojej działalności, Parlament Studencki organizuje
różne wydarzenia o charakterze integracyjnym, charytatywnym, a także naukowym.
8.9. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz
motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udział
w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów
Dla studentów kończących studia Biuro Obsługi Studenta udostępnia link do ankiety dotyczącej
końcowej oceny procesu kształcenia i warunków studiowania na UEP, zgodnie WSZJK - Załącznik nr
5. Procedura końcowej oceny procesu kształcenia i warunków studiowania do Uchwały Senatu UEP nr
8 (2020/2021)38. Wyniki są analizowane w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia. Satysfakcję studentów z funkcjonowania jednostek pozadydaktycznych (w tym
ówczesnych dziekanatów i jednostek odpowiedzialnych za sprawy socjalno-bytowe) badało także m.in.
SKN Młodych Statystyków i Demografów. Ostatnie badanie w przeprowadzono w 2017 r.
Pracownicy kierunku MSG stale współpracują z Biurem Karier UEP celem wsparcia studentów w
rozwoju kompetencji osobistych oraz zawodowych potrzebnych w wejściu na rynek pracy. Do działań
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Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15 października 2020 roku w sprawie
powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania.
37 Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie praw,
obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz
uczestników innych form kształcenia w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia.
38 Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 roku w sprawie
wprowadzenia nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
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tych można zaliczyć między innymi zapraszanie pracownika Biura Karier na zajęcia celem przestawianie
oferty Biura, przeprowadzania ankiet na potrzeby Biura czy zachęcanie studentów do skorzystania ze
wsparcia Biura Karier przy planowaniu kariery osobistej i zawodowej.
Studenci kierunku MSG są bardzo ważną grupą interesariuszy wewnętrznych. Monitorowanie i
doskonalenie procesu kształcenia odbywa się przy wykorzystaniu ankiet oraz podczas hospitacji zajęć.
Co roku studenci kierunku MSG są proszeni o wypełnienie ankiet oceniających prowadzone zajęcia.
Pracownicy kierunku MSG są corocznie klasyfikowani bardzo wysoko zarówno pod względem
merytorycznego prowadzenia zajęć, jak i sposobu kontaktu ze studentami. W przypadku zgłoszenia
niepożądanych zachowań, uwag do prowadzonych zajęć lub kiedy wyniki ankiety są
niesatysfakcjonujące, podejmowane są przez władze kierunku MSG szybkie działania naprawcze.
Oceny wystawiane w ankietach mają wpływ na ocenę okresową pracowników prowadzących zajęcia
dydaktyczne na kierunku MSG.
Przejawem oceny jakości nauczania są i obsługi administracyjnej dokonywanej przez studentów też
przyznawane corocznie Victorie. Studenci corocznie opracowują kategorie wyróżnień, głosują na
swoich najlepszych wykładowców, opiekunów i przedstawicieli administracji, a podczas uroczystej Gali
wręczają zwycięzcom nagrody. przyznawanych przez studentów nauczycielom i kadrze
administracyjnej.
Przejawem motywowania studentów są również przyznawane im dyplomy summa cum laude, a
także zgłoszenia i przyznawanie studentom nagród Rektora UEP.
Załączniki do opisu kryterium 8:
−
−

−

−

−
−
−
−
−

IV.8.1. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UEP z dnia 29 stycznia 2021 roku.
Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
IV.8.2. Zarządzenie nr 92/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15
października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
IV.8.3. Załącznik do Zarządzenia nr 65/2021 Rektora UEP z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Regulamin przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania
środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami
warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP,
kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w
prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.8.4. Zarządzenie nr 96/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15
listopada 2021 roku w sprawie podziału środków Własnego Funduszu Stypendialnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022.
IV.8.5. Studenci z niepełnosprawnościami na UEP.
IV.8.6. Udział studentów MSG w projektach międzynarodowych.
IV.8.7. Działalność naukowa studentów MSG w ramach SKN-ów.
IV.8.8. Działalność Biura Karier w latach 2015-2021.
IV.8.9. Wybitne osiągnięcia studentów MSG.

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
9.1. Zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym
przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o warunkach przyjęć na
studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach
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Głównym źródłem informacji publicznej UEP jest strona internetowa uczelni oraz Biuletyn Informacji
Publicznej (BIP), którego prowadzenie regulują przepisy prawne oraz regulacje wewnętrzne uczelni
(Zarządzenie Rektora UEP nr 4/202039 - zał. IV.9.1.; Zarządzenie Rektora UEP nr 35/202040 - zał. IV.9.2.;
Zarządzenie Rektora UEP 41 - zał. IV.9.3.; Zarządzenie Rektora UEP 42 - zał. IV.9.4. i - Zarządzenie nr
Rektora UEP 43 - zał. IV.9.5.). W Biuletynie dostępne są dokumenty stanowiące informację publiczną,
w tym regulacje prawne obowiązujące w Uczelni (statut, zarządzenia i komunikaty Rektora, uchwały
Senatu UEP, regulaminy, itp.) oraz inne informacje, których publikacja w BIP jest wymagana
przepisami prawa. W ramach Biuletynu Informacji Publicznej prezentowane są też podstawowe dane
na temat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z uwzględnieniem władz Uczelni (w tym Senatu i
Komisji działających w ramach Uczelni) oraz jej struktury, a także oferty edukacyjnej. Na stronie BIP
dostępny jest również formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który usprawnia
proces udzielania odpowiedzi w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych przez UEP.
Poza informacjami w formie elektronicznej, wybrane informacje dotyczące toku studiów
upowszechniane są w formie papierowej w gablotach oraz na tablicach informacyjnych Katedr (opisy
specjalizacji, informacje dla kandydatów).
Strona internetowa Uczelni odsyła do podstron kierowanych do poszczególnych grup odbiorców
wewnętrznych oraz zewnętrznych: kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, studentów,
doktorantów, absolwentów, pracowników oraz przedstawicieli biznesu i mediów. Na stronie głównej
znajduje się także odniesienie do podstrony e-UEP opracowanej w systemie okienek odsyłających do
poszczególnych tematów np. systemu e-sylabus, planów zajęć, Biura Obsługi studenta, USOSweb,
Moodle, ankiety studenckiej. Na głównej stronie UEP znajduje się zakładka „Baza pracowników”, która
nie tylko pozwala szybko i sprawnie znaleźć informacje o danym pracowniku: miejscu zatrudnienia,
pełnionych funkcjach, numerze pokoju i telefonie kontaktowym, a w przypadku pracowników
badawczo-dydaktycznych – także informacje dotyczące problematyki naukowej.
Na podstronie skierowanej do kandydatów znajdują się:
• informacje marketingowe dotyczące oferty edukacyjnej dla kandydatów na studia pierwszego
i drugiego stopnia,
• kalkulator dla maturzystów umożliwiający sprawdzenie sumy punktów rankingowych bez
konieczności logowania do systemu rekrutacyjnego,
• informacje dotyczące absolwentów UEP, miejsc i pozycji UEP w różnych rankingach;
• zakładka do zapisów on-line.
Podstawowe informacje dla kandydatów na studia są wyświetlane w trzech wersjach językowych
(PL, EN, RU), strona posiada też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, dzięki funkcji zmiany
wielkości tekstu oraz trzech trybów kontrastu. Wszystkie funkcjonalności są dostępne z popularnych
przeglądarek internetowych, na urządzeniach mobilnych, tabletach oraz komputerach. Szczegółowe

39

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu.
40 Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
41 Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).
42 Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).
43 Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.)
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informacje dotyczące aktualnej oferty na dany rok akademicki oraz zasad i terminów rekrutacji na
studia znajdują się w systemie elektronicznej rejestracji na studia (https://rekrutacja.ue.poznan.pl/).
Na podstronie adresowanej do studentów zamieszczane są bieżące komunikaty oraz odnośniki
do m.in.:
• planów zajęć,
• informacji dotyczących osób kończących studia (wymogi dotyczące pracy dyplomowej, pytania
egzaminacyjne, karta obiegowa),
• informacji dotyczących kariery (Biura Karier, staży, ofert pracy, praktyk),
• informacji dotyczących pomocy materialnej, ubezpieczeń zdrowotnych, akademików,
programów wymiany międzynarodowej, studentów z niepełnosprawnościami oraz kontaktu
z psychologicznym konsultantem ds. procesu studiowania, a także:
• przekierowanie do systemu USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, od 2020 r.), gdzie
po zalogowaniu student uzyskuje dostęp do bieżących informacji dotyczących przebiegu studiów,
opłat za studia. Prowadzący zajęcia, poprzez usługę USOSmail, ma możliwość kontaktowania się
ze studentami,
• przekierowanie do Biblioteki Głównej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych,
• przekierowanie do Platformy Moodle, gdzie po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do bieżących
kursów dla poszczególnych przedmiotów.
Korzystający z podstrony „Biuro Obsługi Studenta” uzyskuje bardziej szczegółowe informacje
dotyczące kierunków i specjalności, dyrektorów studiów, godzin obsługi studentów w BOS, a także
bieżących kwestii związanych z wyborem przedmiotów lub zapisami na seminaria dyplomowe.
Interesujące informacje zamieszczane są także w zakładce „Życie studenckie”, gdzie znajdują się
odnośniki do m.in. stron organizacji studenckich (w szczególności parlamentu studenckiego,
sportowych, czy kół naukowych), wymiany studenckiej, chórów, a także przydatne wskazówki
dotyczące zasad ubiegania się o miejsce w akademiku. W części „Studencki Poznań” nowoprzyjęci
studenci mogą zorientować się w ofercie kulturalnej i rekreacyjnej Poznania.
W marcu 2020 po zawieszeniu zajęć stacjonarnych w związku z epidemią SARS-CoV-2 na stronie
startowej zamieszczono odnośnik do podstrony zawierającej wszystkie ważne informacje dotyczące
funkcjonowania uczelni w czasie epidemii, w szczególności te związane z realizacją procesu
dydaktycznego - na temat formy zajęć, zaliczeń, egzaminów, funkcjonowania biblioteki itp. Ponadto
informacje dotyczące studentów w kontekście pandemii zostały zamieszczone na podstronie
„Studenci”, gdzie w zakładce „Plany zajęć” znajduje się osobna sekcja zawierająca informacje na temat
organizacji kształcenia w aktualnym semestrze. Studenci znajdują tam nie tylko informacje, ale także
instrukcje dotyczące zajęć prowadzonych w aplikacji MS Teams oraz na platformie Moodle. Instrukcje
te znajdują się także w zakładce „Moodle”. Na stronie BOS zamieszczone zostały także informacje
dotyczące trybu przekazania prac dyplomowych i zdalnych obron.
Informacje o kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze są dostępne na stronie e-UEP/eSylabus lub Studenci/BOS w zakładce kierunki/specjalności, gdzie zamieszczona została
charakterystyka kierunku, specjalności oraz sylwetka absolwenta. Krótki opis kierunku znajduje się
także w zakładce „kandydaci na I i II stopień”, a także w zakładce „Oferta Edukacyjna” gdzie na rok
akademicki 2021 przygotowano specjalny Katalog Rekrutacyjny. Użyteczne są także inne kanały
komunikacyjne takie jak: tablice informacyjne w budynku UEP, portale społecznościowe (Facebook)
oraz platformy zdalnego nauczania (Moodle, MS Teams).
Na osobnej stronie „Center for Studies in English” znajdują się dodatkowe informacje dedykowane
studentom specjalności International Business (obecnie jedynie na drugim stopniu studiów, ponieważ
na pierwszym stopniu specjalność ta została zamknięta; wcześniej informacje dotyczyły obu poziomów
studiów). Poza aktualnymi wiadomościami na temat funkcjonowania uczelni, strona ta zawiera
informacje dla kandydatów na studia (m.in. wymagania, proces rekrutacyjny, opłaty) i studentów
Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

57

(organizacja roku akademickiego, platformy zdalnego nauczania, organizacje studenckie, kulturalna
oferta Poznania). Na stronie znajdują się również dane kontaktowe pracowników Działu Współpracy z
Zagranicą. Dla kandydatów dostępna jest też strona rekrutacyjna, apply.ue.poznan.pl, gdzie
zamieszczone są informacje o studiach (oferta i rekrutacja). Pojawiają się tam też ogłoszenia o
wydarzeniach dla studentów, którzy są w trakcie rekrutacji (webinaria rekrutacyjne, wirtualne otwarte
drzwi UEP, Orientation). Oferta o studiach anglojęzycznych jest też umieszczana na różnych portalach
polskich, np. Study in Poland (http://www.studyinpoland.pl/) i zagranicznych – Study Portals (For
Students | Studyportals). Dodatkowym kanałem komunikacyjnym zarówno dla zagranicznych
studentów, jak i kandydatów jest profil na Facebooku (prowadzony niezależnie od profilu polskiego
i zawierający treści w języku angielskim).
Udostępniane treści są tworzone na poziomie organizacyjnym UEP oraz nauczycieli akademickich.
Poza stałymi sposobami informowania o ofercie edukacyjnej UEP stosowane są także formy wyjątkowe
związane z takimi ogólnouczelnianymi wydarzeniami jak: „Drzwi Otwarte”, targi edukacyjne, festiwale
nauki, noce naukowców czy klasy akademickie. Szczególnym wydarzeniem organizowanym co roku dla
studentów I roku są dni adaptacyjne, podczas których prezentowana jest uczelnia oraz przekazywane
są najważniejsze informacje dotyczące studiowania w UEP. Z kolei poprzez cykl bezpłatnych wykładów
i warsztatów - Job Talk, studenci i absolwenci mogą wzmocnić swoje kompetencje i podnieść standard
życia zawodowego.
9.2. Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie różnych grup
interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań́ doskonalących w tym zakresie
Za monitorowanie aktualności, rzetelności, przejrzystości, kompleksowości informacji o studiach
odpowiadają: Dział Dydaktyki, Dział Marketingu i Biuro Obsługi Studenta, Dział Współpracy z Zagranicą
oraz inne jednostki odpowiedzialne za proces kształcenia w UEP. Biuro Obsługi Studenta wśród
informacji dla studentów kończących studia w roku akademickiego 2020/21 (rok III i IV studia
pierwszego stopnia oraz rok II studia drugiego stopnia) zamieszcza link do ankiety dotyczącej
końcowej oceny procesu kształcenia i warunków studiowania na UEP. W ramach weryfikacji
publicznego dostępu do informacji na UEP, prowadzony jest monitoring pod kątem obecności Uczelni
w mediach z podziałem na: prasę, internet, radio, telewizję i media społecznościowe.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9:
Powszechna dostępność i kompletność systemu e-sylabus, który jest corocznie aktualizowany
i odpowiada pełnej ofercie dydaktycznej UEP. W obecnym roku akademickim z uwagi na zagrożenie
epidemiczne zorganizowano Drzwi Otwarte w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Zoom.
Spotkania informacyjne ze studentami I roku poszczególnych kierunków zostały zaplanowane i
przeprowadzone w ścisłej współpracy dyrektorów studiów ze studentami z Parlamentu Studenckiego
UEP. Z uwagi na trudności związane z epidemią opracowany został dokument Niezbędnik studenta,
który pełni funkcję przewodnika dla studentów I roku. Przewodnik ten jest swoistym kompendium
wiedzy na temat studiów w UEP. Niezbędnik studenta został zamieszczony w zakładce „studenci”
/Biuro Obsługi Studenta.
Załączniki do opisu kryterium 9:
−

−

IV.9.1. Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17
stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
IV.9.2. Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20
maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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−

−

−

IV.9.3. Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31
sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia
2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).
IV.9.4. Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia9
marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).
IV.9.5. Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7
maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
10.1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad
kierunkiem studiów, kompetencjami i zakresem odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za
kierunek, w tym kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia
jakości kształcenia na kierunku
Od 2019 roku, gdy nastąpiła reorganizacja struktury Uczelni, nadzór nad kierunkiem międzynarodowe
stosunki gospodarcze na wszystkich stopniach i formach sprawuje powołany przez Rektora dyrektor
studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej. Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora
studiów w odniesieniu do powierzonych mu kierunków określone są w § 75 Statutu UEP, Regulaminie
Studiów oraz Zarządzeniu Rektora UEP nr 69/2020 44 (zał. IV.10.1.). Dyrektor nadzoruje przebieg
procesu kształcenia na kierunku, przygotowuje propozycje nowych programów studiów lub zmiany
istniejących, przeprowadza ocenę jakości prowadzonej na kierunku działalności dydaktycznej oraz
inicjuje i nadzoruje działania związane z projektowaniem, modyfikacją i doskonaleniem kierunku. Od
strony administracyjnej, bieżący proces kształcenia oraz obsługę studentów na kierunku dyrektor
prowadzi przy wsparciu pracowników Biura Obsługi Studenta. Działalność dyrektora kontroluje
i weryfikuje prorektor ds. edukacji i studentów, która nadzoruje całokształt działalności dydaktycznej
w UEP zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEP nr 67/201945 - IV.10.2. W działaniach merytorycznych
i organizacyjnych dyrektora studiów wspiera powołana przez Rektora komisja ds. studiów w zakresie
gospodarki międzynarodowej, w skład której wchodzą nauczyciele wykładający na kierunku, z
uwzględnieniem różnych obszarów specjalizacji naukowej, stażu oraz szczebli awansu akademickiego
(opis działań komisji w latach 2019–2021 – zał. IV.10.3.).
10.2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów
Projektowanie i modyfikacje programów studiów przeprowadzane są w oparciu o Wewnętrzny System
Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), którego ostatnia aktualizacja została wprowadzona uchwałą
nr 8 (2020/2021)46 Senatu UEP – zał. IV.10.4. Nadzór nad nim sprawuje Rektor we współpracy z

44

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 września 2020 roku w sprawie
kierunków studiów powierzonych Dyrektorom Studiów w UEP oraz zakresu ich zadań.
45 Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zakresu
kompetencji i obowiązków prorektora ds. edukacji i studentów.
46 Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 roku w sprawie
wprowadzenia nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
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Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Komisją Rektorską ds. Jakości Edukacji (zał.
IV.10.5. i IV.10.6.). Procedury tworzenia i zmiany programów studiów, zaprzestania prowadzenia
studiów oraz wprowadzanie modyfikacji kierunku studiów zostały dokładnie określone w Zarządzeniu
Rektora UEP nr 98/202147 (zał. IV.10.7.). Zgodnie z nimi, dokumentacja modyfikacji kierunku
weryfikowana jest przez komisję ds. studiów oraz dyrektora studiów w zakresie gospodarki
międzynarodowej, a następnie procedowana do Rady Programowej UEP, która pełni nadrzędną rolę
opiniotwórczą i doradczą w zakresie programów studiów (§ 87 pkt. 6 Statutu UEP), następnie program
studiów ustala Senat UEP, a w ostateczności studia tworzy rektor UEP. Na końcowych etapach
konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii samorządu studenckiego.
10.3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na
ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach
Program kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze podlega przeglądom w celu doskonalenia
treści i metod kształcenia oraz unowocześnienia i uatrakcyjnienia oferty programowej. Bieżącą ocenę
jakości procesu dydaktycznego w zakresie zgodności programów studiów oraz zasad zaliczania
poszczególnych przedmiotów z przypisanymi do nich efektami uczenia się prowadzą pracownicy
dydaktyczni. Okresowy przegląd oraz działania doskonalące i naprawcze przeprowadza dyrektor
studiów. Zakres weryfikacji kierunku obejmuje m.in. aktualizację oferowanych przedmiotów do
wyboru, tematów seminariów dyplomowych oraz ofertę specjalnościową, a także zgodność treści z
założonymi celami i efektami uczenia się czy ocenę kompetencji kadry dydaktycznej. Do źródeł
informacji wykorzystywanych w procesie przeglądu programu studiów należą opinie pracowników
dydaktycznych, studentów (wyrażone w semestralnych ankietach oraz poprzez ich udział w gremiach
UEP nadzorujących i zatwierdzających programy studiów – Rada Programowa, Senat), absolwentów
oraz instytucji otoczenia gospodarczego, stały indywidualny kontakt członków w/w gremiów oraz
systematyczne konsultacje i spotkania), a także inicjatywy Rady Programowej, komisji ds. studiów w
zakresie gospodarki międzynarodowej. Przykładowo, funkcjonowanie systemu doskonalenia
programu studiów zaowocowało zmianą treści programowych na pierwszym stopniu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzącą do poszerzenia zagadnień związanych z zasadami
zrównoważonego rozwoju, dokonaną Uchwałą Senatu UEP nr 87 (2020/2021)48 oraz związaną z tym
zmianą nazwy specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie na Zrównoważona
gospodarka światowa (zał. IV.10.8. i IV.10.9.), utworzeniem kierunku logistyka i anglojęzycznego
kierunku Bachelor in .Business Administration (na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia), które
wyłoniły się z kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.
10.4. Sposoby oceny osiągniecia 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
WSZJK zawiera informację dotyczącą podziału odpowiedzialności oraz wymagań w zakresie
zapewnienia jakości kształcenia. Weryfikacja przedmiotowych efektów uczenia się, ściśle

47

Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie
procedury tworzenia i zmiany programów studiów oraz korzystania z systemu e-sylabus w zakresie studiów pierwszego i
drugiego stopnia.
48 Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie
zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku
akademickiego 2021/2022.
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korespondujących z efektami kierunkowymi (przyjętymi Uchwałą Senatu UEP nr 11/201949 oraz
Uchwałą Senatu UEP nr 87/202150), prowadzona jest na wszystkich etapach procesu kształcenia na
studiach pierwszego i drugiego stopnia poprzez: bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie zajęć (prace
etapowe: kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, projekty, zadania
problemowe, aktywność na zajęciach itp.); egzaminy przedmiotowe (forma egzaminu: ustna, pisemna,
testowa lub praktyczna, określona wraz z kryteriami oceny w karcie przedmiotu), ocenę prac
dyplomowych, egzamin dyplomowy oraz semestralną analizę wyników nauczania. Ponadto,
z wykorzystaniem tzw. „rubrics” (stanowiących zbiór kryteriów ustalonych w UEP do oceny
poszczególnych typów pracy i działań w zakresie przyjętych celów kształcenia i efektów uczenia się),
sprawdzany jest stopień osiągnięcia głównych celów kształcenia i efektów uczenia się przez studentów
w ramach cyklicznej oceny programów studiów (zał. IV.10.10.). Zebranie danych dotyczących wyników
nauczania w danym semestrze studiów leży w gestii Biura Obsługi Studenta. Ocena wyników sesji
egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych dokonywana jest przez Radę Programową na
podstawie raportów przedkładanych przez dyrektora studiów w zakresie gospodarki
międzynarodowej. W okresowej ocenie procesu dydaktycznego realizowanego na kierunku brane są
także pod uwagę wyniki sesji egzaminacyjnych oraz liczby obronionych prac dyplomowych na
zakończenie poszczególnych cykli kształcenia.
10.5. Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i
interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów
Zbieranie opinii o jakości prowadzonych zajęć (wyników hospitacji zajęć dydaktycznych) oraz analiza
ankiet studenckich na kierunku należy do zadań dyrektora studiów. Ostatnia tura hospitacji
ewaluacyjnych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze odbyła się w roku akademickim
2020/2021. Ich harmonogram i przykładowa karta hospitacji znajdują się w zał. IV.10.11. Dodatkowo
prowadzone są hospitacje interwencyjne, np. po zgłoszeniu przez studentów braku satysfakcji ze
sposobu prowadzonych zajęć, a także hospitacje wspierające dokonywane wzajemnie przez
pracowników dydaktycznych. Wypełnione i podpisane przez pracowników kwestionariusze
przeprowadzonych hospitacji ewaluacyjnych archiwizowane są w sekretariacie Instytutu/studium
przez okres, w którym zostaną wykorzystane do oceny pracy nauczyciela akademickiego. Fakt, który
należy podkreślić, to odbywanie w roku akademickim 2020/2021 hospitacji zajęć prowadzonych
zdalnie, co umożliwiło ocenę nowych kompetencji pracowników, ale jednocześnie utrudniło
jednoznaczną ocenę kompetencji, które widoczne są podczas zajęć stacjonarnych.
Ankiety zawierające anonimowe opinie studentów pozyskiwane podczas badań ankietowych
przeprowadzane są po każdym semestrze studiów, zgodnie WSZJK - Załącznik nr 2. Wewnętrzny system
badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć do Uchwały Senatu UEP nr 8 (2020/2021)51.
Do oceny procesu kształcenia i warunków studiowania wykorzystywany jest kwestionariusz
elektroniczny, udostępniany studentom kończącym studia poprzez system internetowy UEP (zał.
IV.10.4.). Każda osoba prowadząca w danym semestrze zajęcia dydaktyczne otrzymuje do wiadomości
wyniki oceny wszystkich swoich zajęć wg poszczególnych obszarów (organizacja zajęć, sposób
prowadzenia zajęć, zachowanie prowadzącego, zaliczenie przedmiotu, ocena efektów uczenia się),
wraz ze średnią oceną dla jednostki organizacyjnej oraz pracowników całej uczelni. Zbiorcze wyniki

49

Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania
kierunków studiów prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych.
50 Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie
zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku
akademickiego 2021/2022.
51 Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 roku w sprawie
wprowadzenia nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
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badań ankietowych są gromadzone przez Centrum Informatyki i przekazywane dyrektorom studiów,
Radzie Programowej oraz właściwym komisjom ds. studiów.
W 2018 r. z inicjatywy ówczesnej prodziekan ds. studenckich i zarazem przewodniczącej komisji
programowej przeprowadzono ankiety oceniające całościowo program kształcenia na I i II stopniu
studiów wśród dyplomantów. Pozyskane opinie i sugestie posłużyły do weryfikacji metod nauczania,
przekazywanych treści oraz sposobu promocji studiów na kierunku w kolejnych latach akademickich.
10.6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych
zaleceń́ w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku.
W celu doskonalenia programu kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze wykorzystywane
są informacje zarówno od interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych (systematyczne
konsultacje kierowników katedr i pracowników UEP z przedstawicielami biznesu, konsultacje
z przedstawicielami otoczenia UEP i biznesu oraz zgłoszone sugestie przedsiębiorców
współpracujących z uczelnią w ramach Rady Biznesu czy Klubu Partnera UEP dotyczące niezbędnych
modyfikacji programu).
Co roku odbywa się również uczelniana konferencja dydaktyczna, podczas której dyskutowane są
kwestie jakości kształcenia, problemy i kierunki rozwoju dydaktyki, prezentowane są wyniki
przeprowadzonych badań wśród studentów, a także swój głos w dyskusji mają przedstawiciele biznesu.
Podczas ostatniej konferencji (zorganizowanej we wrześniu 2021 r.) przedstawiciel biznesu z ramienia
Rady Biznesu UEP odniósł się do poszukiwanych kompetencji absolwentów UEP na rynku pracy w
kontekście celów kształcenia przyjętych w UEP (program konferencji stanowi zał. IV.10.12.). Ich
weryfikacja z praktyką gospodarczą została wcześniej dokonana przez przedsiębiorców w formie
pisemnej w ramach ustosunkowania się przez nich do ustalanych przez UEP kryteriów oceny stopnia
osiągania przez studentów założonych celów kształcenia.
Corocznie wiosną odbywają się także ogólnopolskie konferencje dydaktyczne, w których
uczestniczą przedstawiciele ośrodków prowadzących kształcenie w zakresie międzynarodowych
stosunków gospodarczych. Więcej na ich temat, jak również o będącej ich efektem wspólnej inicjatywie
Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych napisano w ramach Kryterium 6.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10:
W celu dokonania przeglądu i doskonalenia programu studiów w roku akademickim 2020/2021
przeprowadzono badanie ankietowe wśród studentów kończących studia (rok III studia pierwszego
stopnia oraz rok II studia drugiego stopnia), pytając ich m.in. jak oceniają swój kierunek i specjalność
oraz czy polecają wybrany kierunek innym (zał. IV.10.13.).
Uczelnia znajduje się obecnie w procesie ubiegania się o akredytację AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business), w związku z powyższym posiada dostęp do szkoleń z zakresu bieżących
problemów i trendów w edukacji biznesowej i szerokiej platformy wymiany pomysłów i najlepszych
praktyk przez najlepsze szkoły biznesu. W ramach procesu ubiegania się o akredytację AACSB
i zapewnienia zgodności ze standardami międzynarodowymi w zakresie jakości edukacji opracowane
zostały dla UEP założenia systemu zapewniania celów kształcenia (Assurance of Learning - AoL) wraz
z regulacjami, planem działań oraz wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie
systemowego i ciągłego procesu doskonalenia programów studiów, w tym na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze (zał. IV.10.14.). Opracowanie założeń systemu i podejmowanie
zaplanowanych działań odbywa się we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi (Parlament
Studencki) i zewnętrznymi (przedsiębiorcami i podmiotami zrzeszonymi w Radzie Biznesu UEP oraz
Klubie Partnera UEP).
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Załączniki do opisu kryterium 10:
−
−

−
−
−
−
−

−

−
−
−

−
−

−

IV.10.1. Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4
września 2020 roku w sprawie kierunków studiów powierzonych Dyrektorom Studiów w UEP
oraz zakresu ich zadań.
IV.10.2. Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4
listopada 2019 roku w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków prorektora ds. edukacji i
studentów.
IV.10.3. Sprawozdanie z działań komisji ds. studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej
w okresie 10.2019 – 01.12.2021.
IV.10.4. Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24
września 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia w UEP (wraz z załącznikami)
IV.10.5. Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21
października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji.
IV.10.6. Zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21
października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.
IV.10.7. Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29
listopada 2021 roku w sprawie procedury tworzenia i zmiany programów studiów oraz
korzystania z systemu e-sylabus w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia (wraz z
załącznikami).
IV.10.8. Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2021/2022.
IV.10.9. Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17
maja 2021 roku w sprawie zmiany nazw specjalności od roku akademickiego 2021/2022.
IV.10.10. Zarządzenie nr 94/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9
listopada 2021 roku w sprawie oceny stopnia osiągnięcia celów kształcenia na studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej.
IV.10.11. Zarządzenie nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14
października 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.10.12. Konferencja dydaktyczna 27 września 2021 r., godz. 10:00 sala 111A i platforma
Zoom.
IV.10.13. Załącznik nr 5 do uchwały nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego Wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
IV.10.14. Plan działań oraz podział odpowiedzialności za proces AoL.
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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

Słabe strony

1. Kierunek unikatowy o dużej spójności,
tradycji i wyraźnym profilu
absolwenta kojarzonym biznesem
międzynarodowym (ekonomiczne
losy absolwentów kierunku wysoko
oceniane w Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy 2021).

1. Multidsycyplinarność kierunku
zapewnia wszechstronne
wykształcenie, ale utrudnia
sprecyzowanie listy konkretnych
zawodów wykonywanych przez
absolwentów, co może zniechęcać
część potencjalnych kandydatów.

2. Kształcenie mające walor
multidyscyplinarny o silnym
zaznaczeniu problematyki z zakresu
międzynarodowych aspektów
gospodarczych i biznesowych,
podkreślający wagę nauczania
języków obcych, co stanowi
odpowiedź na potrzeby zgłaszane
przez pracodawców.

2. Brak obowiązkowych praktyk
zawodowych.

3. Kształcenie w zespołach projektowych
pozwalające nabycie i rozwój
umiejętności i kompetencji
społecznych (praca w grupie,
rozwiązywanie problemów,
komunikacja w zespole oraz
umiejętności prezentacji).
4. Współpraca z uznanymi uczelniami
(metodyka Harvard Business School)
oraz praktykami otoczenia społecznogospodarczego (z i spoza uczelni)
ułatwiające podjęcie zatrudnienia
zgodnego z profilem absolwenta
(mocna strona podkreślana w m.in.
Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy).

3. Ograniczenia finansowe i sztywne
zasady organizacji dydaktyki na
Uczelni, nie pozwalają na pełniejsze
wprowadzenie usprawnień i
innowacji dotyczących dydaktyki na
kierunku (np. kształcenie
modułowe, kształcenie w
mniejszych grupach ćwiczeniowych,
zatrudnianie w większym wymiarze
godzin praktyków i wykładowców z
zagranicy).
4. Ograniczenia finansowe i sztywne
zasady organizacji dydaktyki na
Uczelni determinują spadek
motywacji pracowników do
wprowadzania innowacji w
metodach nauczania (np. nauczanie
metodą problem-based learning).
5. Brak kursów typu MOOC (massive
open online course), tj. masowych
otwartych kursów online
ułatwiających promocję kierunku
wśród potencjalnych kandydatów.

5. Wysokie kompetencje merytoryczne,
dydaktyczne i silne
umiędzynarodowienie kadry
zaangażowanej w realizację programu
studiów. Kadra dydaktyczna posiada
znaczny i szeroko cytowany dorobek
publikacyjny oraz doświadczenie
praktyczne wykorzystywane na
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zajęciach. Kadra wykorzystuje
doświadczenia ze staży, grantów i
kontaktów międzynarodowych
(mocna strona podkreślana w m.in.
Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy).
Szanse
1. Poznań jako jeden z głównych
ośrodków sektora SSC/BPO (shared
services centers / business process
outsourcing) stwarza szanse na
zatrudnienie absolwentów kierunku
MSG.

Czynniki zewnętrzne

2. Zapotrzebowanie międzynarodowego
rynku pracy na absolwentów o
wykształconych kompetencjach
społecznych i językowych oraz
rozumiejących otoczenie
międzynarodowe.
3. Procesy digitalizacji i zwiększenie
wirtualnej mobilności mogą zwiększyć
zainteresowanie studiowaniem w
formie częściowo zdalnej oraz
korzystaniem z zasobów
edukacyjnych innych uczelni o
podobnych profilach.
4. Transformacje klimatyczna i cyfrowa
powodujące wzrost zapotrzebowania
na absolwentów rozumiejących
trendy światowe oraz
dostosowujących modele biznesowe
do nowych wymogów
zrównoważonego rozwoju (jedne z
kluczowych elementów programu
kierunku).
5. Dostęp do finansowania
zewnętrznego w postaci krajowych i
międzynarodowych grantów
umożliwiających doskonalenie
programów kształcenia.

Zagrożenia
1. Przybierająca na sile konkurencja
obejmująca krajowe publiczne i
prywatne uczelnie ekonomiczne,
wydziały ekonomiczne na
uniwersytetach ogólnych, politechniki
oraz uczelnie zagraniczne. Zagrożenia
utraty: 1) wysokich pozycji w
rankingach, 2) kandydatów
i najlepszych studentów, 3)
pracowników.
2. Częste zmiany przepisów prawa
powodujące konieczność ciągłego
dostosowywania działalności Uczelni.
3. Pandemia COVID-19 stwarzająca
zagrożenia: 1) mniejszej rekrutacji na
nieodpłatne i odpłatne formy
edukacji, 2) zmniejszenia mobilności
studentów i pracowników UEP, 3)
spadku przychodów.
4. Zmiany demograficzne powodujące
zagrożenie zmniejszenia liczby
studentów z Polski, co dodatkowo
może się przyczynić do przyjmowania
słabszych kandydatów.
5. Problemy z jakością edukacji na
poziomie szkół średnich (także w
wyniku pandemii Covid-19 i edukacji
zdalnej), powodujące trudności
studentów I roku studiów
licencjackich do sprostania
wyzwaniom studiów wyższych.
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(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 kierunku52
Studia stacjonarne
Poziom studiów

I stopnia

II stopnia

jednolite studia
magisterskie

Rok
studiów

Dane sprzed

Studia niestacjonarne

3 lat

Bieżący rok
akademicki

Dane sprzed
3 lat

Bieżący rok
akademicki

I

189

165

26

12

II

174

153

16

8

III

202

157

11

20

IV

-

-

-

-

I

94

80

15

15

II

97

51

19

15

I

-

-

-

-

II

-

-

-

-

III

-

-

-

-

IV

-

-

-

-

V

-

-

-

-

VI

-

-

-

-

756

606

87

70

Razem:

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny
Studia stacjonarne

Poziom studiów

Rok
ukończenia

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

Liczba
absolwentów
w danym roku

Studia niestacjonarne
Liczba
studentów,
którzy
rozpoczęli
cykl
kształcenia
kończący się

Liczba
absolwentów
w danym roku

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).
52
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w danym
roku

I stopnia

II stopnia

2020/2021

216

136

28

11

2019/2020

254

167

26

15

2018/2019

349

172

26

10

2020/2021

88

51

0

0

2019/2020

104

58

23

12

2018/2019

113

77

12

15

...

-

-

-

-

...

-

-

-

-

...

-

-

-

-

1124

661

115

63

jednolite studia
magisterskie
Razem:

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.)53
Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
6 semestrów /180 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

1800 godzin

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

91 /95,5 ECTS
(w zależności od
specjalności)

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

180 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku

12 ECTS

53

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

71/74 ECTS
(w zależności od
specjalności)

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.

60 godz.

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
1./ brak w programie
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
2./ brak w programie
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
6 semestrów /180 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

1076-1078 (w
zależności od
specjalności)

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

45 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

180 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

12 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

78 ECTS
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(w zależności od
specjalności)
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.

Nie dotyczy

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
1./ brak w programie
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
2./ brak w programie
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
4 semestrów /120 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

1200

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

60-61 ECTS
w zależności od
specjalności

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

6 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

47 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)

Nie dotyczy
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W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.

Nie dotyczy

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
1./ brak w programie
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
2./ brak w programie
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
4 semestrów /120 ECTS
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć

720 godzin

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

27 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

9 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

36 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)

Nie dotyczy

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.

Nie dotyczy

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
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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.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1./brak w programie

2./brak w programie

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 54
- dane w załączniku elektronicznym III.1.4.

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich /
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela55
Nie dotyczy ocenianego kierunku

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach
obcych56
Studia stacjonarne I stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze / biznes międzynarodowy,
logistyka międzynarodowa, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (od 2021/2022
zrównoważona gospodarka światowa)
Liczba studentów
Nazwa
Forma
Język
(w tym
programu
realizacji
Semestr Forma studiów wykładowy
niebędących
/zajęć/grupy
obywatelami
zajęć
polskimi)
Do wyboru:
j. angielski;
Studia
j. francuski;
Wszyscy studenci
Język obcy 1
Lektorat
2, 3, 4, 5 stacjonarne
j. hiszpański;
specjalności
j. niemiecki;
j. rosyjski

54Tabelę

należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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.
55

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.
56
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Język obcy 2

Wykład do
wyboru w j.
obcym

Lektorat

Wykład

2, 3, 4, 5

5

Studia
stacjonarne

Studia
stacjonarne

Do wyboru:
j. angielski;
j. francuski;
j. hiszpański;
j. niemiecki;
j. rosyjski
Lista
wykładów
do wyboru i
język poniżej

Wszyscy studenci
specjalności

Wszyscy studenci
specjalności

Lista wykładów do wyboru w j. obcym w semestrze 5:
1. Strategic technology alliances - technological co-operation in international business (j.
angielski)
2. International capital markets with a special focus on Poland (j. angielski)
3. Business correspondence in international trade I (j. angielski)
4. International trade policy (j. angielski)
5. Correspondance commercial en français I (j. francuski)
6. Korespondencja handlowa w biznesie międzynarodowym I - wykład w języku rosyjskim (j.
rosyjski)
7. Unternehmensbesteuerung (j. niemiecki)
Studia niestacjonarne I stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze / biznes
międzynarodowy, logistyka międzynarodowa, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w
Europie (od 2021/2022 zrównoważona gospodarka światowa)
Liczba studentów
Nazwa
Forma
Język
(w tym
programu
realizacji
Semestr Forma studiów wykładowy
niebędących
/zajęć/grupy
obywatelami
zajęć
polskimi)
Do wyboru:
j. angielski;
Studia
j. francuski;
Wszyscy studenci
Język obcy 1
Lektorat
2, 3, 4, 5
niestacjonarne j. hiszpański
specjalności
j. niemiecki;
j. rosyjski
Wykład do
wyboru w j.
obcym

Wykład

6

Studia
niestacjonarne

Lista
wykładów
do wyboru i
język poniżej

Wszyscy studenci
specjalności

Lista wykładów do wyboru w j. obcym w semestrze 6:
1. Business correspondence in international trade I (j. angielski)
2. Correspondance commercial en français I (j. francuski)
3. Korespondencja handlowa w biznesie międzynarodowym I - wykład w języku rosyjskim (j.
rosyjski)
4. Unternehmensbesteuerung (j. niemiecki)
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Studia stacjonarne II stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze / zarządzanie i finanse
międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w
Europie
Liczba studentów
Nazwa
Forma
Język
(w tym
programu
realizacji
Semestr Forma studiów wykładowy
niebędących
/zajęć/grupy
obywatelami
zajęć
polskimi)
Język angielski
w biznesie
Wykład do
wyboru w j.
obcym

Lektorat

Wykład

1, 2, 3

4

Studia
stacjonarne
Studia
stacjonarne

j. angielski

Wszyscy studenci
specjalności

Lista
wykładów
do wyboru i
język
poniżej

Wszyscy studenci
specjalności

Lista wykładów do wyboru w j. obcym w semestrze 4:
1. MNCs strategy and operations - case studies (j. angielski)
2. Customer relationship management in international business (j. angielski)
3. Future models of international business (j. angielski)
4. Hospitality industry management (j. angielski)
5. La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé (j. francuski)
6. Qualitätsmanagement (j. niemiecki)
7. Komunikacja z elementami rosyjskiej korespondencji służbowej (j. rosyjski)
8. Current issues of economy (j. angielski)
Studia niestacjonarne II stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze / zarządzanie i finanse
międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w
Europie
Liczba studentów
Nazwa
Forma
Język
(w tym
programu
realizacji
Semestr Forma studiów wykładowy
niebędących
/zajęć/grupy
obywatelami
zajęć
polskimi)
Język angielski
w biznesie
Wykład do
wyboru w j.
obcym

Lektorat

Wykład

1, 2

4

Studia
niestacjonarne

j. angielski

Wszyscy studenci
specjalności

Studia
niestacjonarne

Lista
wykładów
do wyboru i
język
poniżej

Wszyscy studenci
specjalności

Lista wykładów do wyboru w j. obcym w semestrze 4:
1. MNCs strategy and operations - case studies (j. angielski)
2. Customer relationship management in international business (j. angielski)
3. Future models of international business (j. angielski)
4. La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé (j. francuski)
5. Qualitätsmanagement (j. niemiecki)
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6. Komunikacja z elementami rosyjskiej korespondencji służbowej (j. rosyjski)
Specjalności International Business na pierwszym i drugim stopniu studiów oraz International
Management in Emerging Markets na pierwszym stopniu studiów w całości prowadzone są w języku
angielskim.

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn.
zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).
2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest
ocena.
3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku
akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów.
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 lekarskiego także
nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych,
sporządzoną wg następującego wzoru:
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.
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.
7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz
formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru:
8. Akceptowalnymi formatami są: .doc, .docx, .gif, .png, .jpg (jpeg), .odt, .ods, .pdf, .rtf, .ppt, .pptx,
.odp, .txt, .xls, .xlsx, .xml.
9. Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 15 znaków i nie mogą zawierać następujących znaków: ~ "#
% & *: < >? / \ { | }&%# (spacje wiodące i końcowe w nazwach plików lub folderów również nie są
dozwolone).
10. Pliki lub foldery nie mogą być skompresowane.
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.
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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 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych (publikacji, patentów, praw
ochronnych, realizowanych projektów badawczych), których autorami/twórcami/realizatorami
lub współautorami/współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku, a także
zestawienie ich osiągnięć w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych,
krajowych i międzynarodowych i konkursach/wystawach/festiwalach/zawodach sportowych 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).

Wykaz załączników w formie elektronicznej
Załączniki elektroniczne do Części III. Załączniki nr 1
−

III.1.4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

Załączniki elektroniczne do Części III. Załączniki nr 2, Cz. I.
−

−
−

−
−

−

−

III.2.I.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.).
III.2.I.2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim.
III.2.I.3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w
semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów
studiów.
III.2.I.4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub
grupy zajęć.
III.2.I.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.
III.2.I.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.
III.2.I.7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na
poziomy oraz formy studiów.
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Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 1
−

−

−
−
−

IV.1.1. Uchwała nr 11 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27
września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się określonych w programach
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przypisania kierunków studiów prowadzonych od
roku akademickiego 2019/2020 do dyscyplin naukowych.
IV.1.2. Uchwała nr 97 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28
kwietnia 2020 roku w sprawie modyfikacji kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021.
IV.1.3. Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30
kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2021/2022.
IV.1.4. Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17
maja 2021 roku w sprawie zmiany nazw specjalności od roku akademickiego 2021/2022.
IV.1.5.Uchwała nr 42 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22
lutego 2019 roku w sprawie programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia
oraz sposobu ich przygotowania.

Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 3
−
−

−
−

−

−
−

−

−

IV.3.1. Uchwała nr 116 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26
czerwca 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.
IV.3.2. Uchwała nr 117 (2019/2020) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26
czerwca 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.
IV.3.3. Uchwała nr 98 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.
IV.3.4. Uchwała nr 99 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.
IV.3.5. Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2
grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Kierunkowych
Komisji Rekrutacyjnych zmienionego Zarządzeniem nr 37/2021 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia
2021 roku.
IV.3.6. Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27
października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji na studia.
IV.3.7. Uchwała nr 67 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP z dnia
26 lutego 2021 roku w sprawie dot. harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego
stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.
IV.3.8. Uchwała nr 100 (2020/2021) Senatu UEP z dnia 25 czerwca 2021 roku dot. zmiany
uchwał dotyczących przyjęć na studia w UEP laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach
2022/2023-2024/2025.
IV.3.9. Uchwała nr 88 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30
kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr 82 (2018/2019) Senatu UEP z dnia 26
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kwietnia 2019 roku ze zmianami i Załącznik do Uchwały nr 88 (Regulamin Studiów w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).
IV.3.10. Uchwała nr 119 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
IV.3.11. Zarządzenie nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28
października 2021 roku w sprawie wymagań i zaleceń merytorycznych oraz redakcyjnych
dotyczących przygotowania prac dyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.3.12. Czas poszukiwania pracy etatowej, wynagrodzenie i bezrobocie dla absolwentów
kierunku MSG oraz kierunków w dziedzinie nauk ekonomicznych – studia I i II stopnia.
IV.3.13. Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20
listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów
dyplomowych dla osób kończących studia w semestrze zimowym 2020/2021.
IV.3.14. Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10
listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2020 Rektora UEP w sprawie
organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Załącznik do
Zarządzenia nr 104/2020 Rektora UEP z dnia 10 listopada 2020 roku. Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
IV.3.15. Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10
grudnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim
2020/2021.
IV.3.16. Doktoranci - absolwenci kierunku MSG (w latach 2015 - 2021) na studiach
doktoranckich (zarówno z pierwszego jak i z drugiego stopnia).
IV.3.17. Analiza sesji zimowej i letniej w latach 2015-2021.
IV.3.18. Statystyka rekrutacji na kierunek MSG (2016-2021).
IV.3.19.MSG stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oferta seminaryjna.

Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 4
−

−

IV.4.1. Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25
listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do polityki zatrudniania nauczycieli
akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.4.2. Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21
grudnia 2020 roku w sprawie kryteriów powszechnej oceny okresowej dla poszczególnych
grup nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i rodzajów stanowisk
przez nich zajmowanych oraz trybu i podmiotów dokonujących tej oceny, obowiązujących od
1 stycznia 2021 roku.

Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 5
−

IV.5.1. Wyposażenie sal UEP w urządzenia audiowizualne. Rok akademicki 2021/2022 semestr
I.

Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 8
−
−

IV.8.1. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UEP z dnia 29 stycznia 2021 roku. Regulamin
Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
IV.8.2. Zarządzenie nr 92/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15
października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
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IV.8.3. Załącznik do Zarządzenia nr 65/2021 Rektora UEP z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Regulamin przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania
środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami
warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP,
kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w
prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.8.4. Zarządzenie nr 96/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 15
listopada 2021 roku w sprawie podziału środków Własnego Funduszu Stypendialnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022.
IV.8.5. Studenci z niepełnosprawnościami na UEP.
IV.8.6. Udział studentów MSG w projektach międzynarodowych.
IV.8.7. Działalność naukowa studentów MSG w ramach SKN-ów.
IV.8.8. Działalność Biura Karier w latach 2015-2021.
IV.8.9. Wybitne osiągnięcia studentów MSG.

Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 9
−

−

−

−

−

IV.9.1. Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17
stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
IV.9.2. Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20
maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
IV.9.3. Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31
sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia
2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).
IV.9.4. Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia9
marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).
IV.9.5. Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7
maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 Rektora UEP z dnia 17 stycznia 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.).

Załączniki elektroniczne Część IV - Załączniki do opisu kryteriów. Kryterium 10
−

−

−

IV.10.1. Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4
września 2020 roku w sprawie kierunków studiów powierzonych Dyrektorom Studiów w UEP
oraz zakresu ich zadań.
IV.10.2. Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4
listopada 2019 roku w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków prorektora ds. edukacji i
studentów.
IV.10.3. Sprawozdanie z działań komisji ds. studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej
w okresie 10.2019 – 01.12.2021.
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IV.10.4. Uchwała nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24
września 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego Wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia w UEP (wraz z załącznikami)
IV.10.5. Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21
października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji.
IV.10.6. Zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21
października 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.
IV.10.7. Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29
listopada 2021 roku w sprawie procedury tworzenia i zmiany programów studiów oraz
korzystania z systemu e-sylabus w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia (wraz z
załącznikami).
IV.10.8. Uchwała nr 87 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia
30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2021/2022.
IV.10.9. Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17
maja 2021 roku w sprawie zmiany nazw specjalności od roku akademickiego 2021/2022.
IV.10.10. Zarządzenie nr 94/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9
listopada 2021 roku w sprawie oceny stopnia osiągnięcia celów kształcenia na studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej.
IV.10.11. Zarządzenie nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14
października 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych w
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
IV.10.12. Konferencja dydaktyczna 27 września 2021 r., godz. 10:00 sala 111A i platforma
Zoom.
IV.10.13. Załącznik nr 5 do uchwały nr 8 (2020/2021) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia nowego Wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości kształcenia w UEP.
IV.10.14. Plan działań oraz podział odpowiedzialności za proces AoL.

Załączniki elektroniczne Część V - Sylabusy
−
−
−
−
−
−
−

V.MSG.I.S.A. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego A
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.S.B1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.S.B2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.S.B3. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.S.C1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.S.C2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.S.D. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego D
gospodarcze, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
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V.MSG.II.S.A. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego A – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.B1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.B2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.C1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.C2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.C3. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.C4. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.S.D. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego D – międzynarodowe
gospodarcze, studia stacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.I.N.A. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego A – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.N.B1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.N.B2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.N.C1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.N.C2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.I.N.D. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego D – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
V.MSG.II.N.A. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego A – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.N.B. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego B – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.N.C1. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.N.C2. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego C – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne drugiego stopnia.
V.MSG.II.N.D. Karty opisu przedmiotu z bloku zajęciowego D – międzynarodowe
gospodarcze, studia niestacjonarne drugiego stopnia.
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Załączniki elektroniczne Część VI - Zestawienia
−
−

VI.MSG.I.S. Zestawienie dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia
stacjonarne pierwszego stopnia.
VI.MSG.II.S. Zestawienie dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia
stacjonarne drugiego stopnia.
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VI.MSG.I.N. Zestawienie dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia
niestacjonarne pierwszego stopnia.
VI.MSG.II.N. Zestawienie dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia
niestacjonarne drugiego stopnia.
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