Plan poprawy działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku
w oparciu o zalecenia ekspertów z oceny działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie (SKVC, 2015)

LP

Zalecenia ekspertów

Zrealizowane działania oraz
przewidywane działania i środki
naprawcze

Odpowiedzialny wykonawca

Termin wykonania

Zarządzanie strategiczne
1.

2

3

Sporządzić jasną i wyczerpującą
strategię, w której byłyby
przewidziane konkretne cele,
wskaźniki działalności i
monitorowanie realizacji w celu
systematycznej oceny postępu
Wydziału lub ustalenia wad.
Sporządzić strategię oceny ryzyka
w zakresie finansów i nowej
infrastruktury.

Strategia Rozwoju Wydziału
Ekonomiczno-Informatycznego w
Wilnie na lata 2015-2024
http://www.uwb.lt/strategia/

Opracowanie koncepcji warunków
progowych dla zapewnienia płynności
finansowej Wydziału oraz roli
finansowania zewnętrznego przy
rozbudowie nowej infrastruktury.
Zwiększać przejrzystość podjęcia Opracowanie koncepcji doskonalenia
decyzji i finansów.
procedur budżetowych.
Opracowanie zasad monitorowania
sprawności funkcjonowania systemu
finansowego Wydziału.
Zgodnie z §34 ust. 7 Statutu
Uniwersytetu w Białymstoku Dziekan
przedstawia Radzie Wydziału roczne
sprawozdanie z działalności Wydziału,
w tym z działalności finansowej, celem
zatwierdzenia.
Sporządzić zintegrowaną strategię
Powołano Zespół ds. Strategii Rozwoju
zapewnienia jakości w celu
Wydziału składający się z
stworzenia kształtujących i
Pełnomocnika ds. promocji i rozwoju,

Władze Wydziału, Rada
Wydziału

Wykonano. Uchwała Rady
Wydziału z dnia
20.11.2015

Dziekan, Prodziekan ds.
ogólnych, Księgowa

Ciągle

Zespół ds. Strategii Rozwoju Ciągle
Wydziału

uogólniających procesów
wszystkich funkcji Wydziału.

4-5 Sporządzić wyczerpujący
wewnętrzny system zapewnienia
jakości, który by połączył
wszystkie istniejące środki
zapewnienia jakości.
Strategia jakości powinna
przewidzieć konkretne cele i
wskaźniki.

Kierowników katedr, Kierownika
dziekanatu oraz przedstawiciela
Samorządu Studenckiego.
Zespół ds. Strategii rozwoju Wydziału
opracuje zasady organizacji i działania
systemu monitorowania i wdrażania
strategii.
Uczelniany System Zapewniania
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w
Białymstoku zawiera wyczerpujący
wewnętrzny system zapewnienia
jakości.

Władze Wydziału

Wykonano. Uchwała nr
1748 Senatu Uniwersytetu
w Białymstoku w sprawie
Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości
Kształcenia w
Uniwersytecie w
Białymstoku z dnia
27.05.2015. Uchwała
zastąpiła wcześniej
obowiązującą Uchwałę nr
792 Senatu Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 25
marca 2009 roku w
sprawie wprowadzenia w
Uniwersytecie w
Białymstoku Uczelnianego
Systemu Zapewnienie i
Doskonalenia Jakości
Kształcenia z późn. zm.
Zarządzenie nr 40
Rektora Uniwersytetu w
Białymstoku
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie harmonogramu

6

Studentów włączyć do systemu
jakości (stwarzając środki,
strategię, analizując wyniki
środków i sporządzając pisemne
podsumowanie samooceny).

Studenci wchodzą w skład:
 Wydziałowego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia
 Kierunkowego Zespołu
Dydaktycznego
 Wydziałowej Rady Konsultacyjnej

działań na rzecz jakości
kształcenia
w Uniwersytecie w
Białymstoku
w roku akademickim
2015/2016 i 2016/2017.
Dziekan, Samorząd Studencki Wykonano. Uchwała nr
1748 Senatu Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 27
maja 2015 roku w sprawie
Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości
Kształcenia w
Uniwersytecie w
Białymstoku oraz
komunikaty Dziekana o
powołaniu Wydziałowego
Zespołu ds. Jakości
Kształcenia,
Kierunkowego Zespołu
Dydaktycznego i
Wydziałowej Rady
Konsultacyjnej.

7,

Sporządzić bardziej szczegółową
strategię transnarodowości

Powołanie Zespołu ds. Współpracy
Międzynarodowej.

Poszukiwać środków, jak
zwiększyć transnarodowość
Wydziału

Program Erasmus+ : rozwinąć
współpracę na rzecz zwiększenia liczby
studentów i pracowników
korzystających z tego programu.
Poseł Parlamentu Europejskiego
ufundował dwa stypendia na odbycie
miesięcznych praktyk w Parlamencie
Europejskim.
Konferencje międzynarodowe

Prodziekan ds.
dydaktycznych, Koordynator
wydziałowy programu
Erasmus

2017

19
Ciągle

Składanie projektów z Funduszu
Wyszehradzkiego

8,

Rozważając, jaki program studiów
zaoferować, brać pod uwagę nie
tylko interesy studentów
(przeprowadzając ankietowanie
potencjalnych studentów, co oni
chcieliby studiować), lecz również
otoczenie (prognozy rynku pracy i
wyzwania społeczne) oraz
możliwości Wydziału. Innymi

Zgłoszono propozycję dodatkowych
przedmiotów (spoza planu studiów) w
języku angielskim. Odbycie kursu z
tych przedmiotów będzie odnotowane w
suplemencie do dyplomu
Powołano Wydziałową Radę
Dziekan
Konsultacyjną. Zgodnie z Uchwałą nr
1748 Senatu Uniwersytetu w
Białymstoku w sprawie Uczelnianego
Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia w Uniwersytecie w
Białymstoku z dnia 27.05.2015.
Do podstawowych zadań Wydziałowej
Rady Konsultacyjnej należy w

Studenci będą mogli
uczestniczyć w zajęciach z
tych przedmiotów
dodatkowych od semestru
letniego roku 2016/17.
listopad 2016
Ciagle

słowy, nie można brać pod uwagę
tylko ubiegających się o studia
(studentów) w przyszłości, jednak
należy przewidzieć również wynik
(zapotrzebowania rynku pracy i
społeczności) oraz kontekst
(możliwości Wydziału).

17

9
10

Dokładać więcej starań w celu
ustalenia przyszłych potrzeb rynku
pracy i społeczności podejmując
decyzje, jakie programy studiów
oferować w przyszłości

Dokładać wszelkich starań w
sprawie nowych pomieszczeń
Szukać środków, które pomogą
zmniejszyć problemy dotyczące
usług świadczonych studentom,
dopóki nie będą nabyte nowe
pomieszczenia (urządzenia,
stworzona infrastruktura, ogólne
pomieszczenia itp.).

szczególności:
 ocena stopnia realizacji
zakładanych dla danego kierunku
studiów efektów kształcenia
 opiniowanie inicjatyw w zakresie
powoływania nowych kierunków
i specjalności
 proponowanie zmian w
programach studiów mających na
celu ich doskonalenie, w tym w
zakresie ich dostosowania do
potrzeb rynku pracy.
W skład Rady wchodzą samodzielni
nauczyciele akademiccy reprezentujący
minima kadrowe poszczególnych
kierunków studiów, interesariusze
zewnętrzni (pracodawcy) i wewnętrzni
(jeden przedstawiciel studentów
wskazany przez samorząd studencki i
jeden przedstawiciel doktorantów
wskazany przez samorząd
doktorantów).
Został powołany Prodziekan ds.
ogólnych, w którego zakres
obowiązków wchodzą p. 9, 10.
Prodziekan ds. ogólnych opracuje
koncepcję rozwiązań dla bazy
materialnej Wydziału.
Wydział aplikował w roku 2015 w
konkursie ogłoszonym przez MSZ na

Prodziekan ds. ogólnych

Komunikat nr 1 Dziekana
Wydziału EkonomicznoInformatycznego w Wilnie
z dnia 1.09.2016 w
sprawie zakresu
obowiązków Prodziekana
ds. ogólnych.
Ciągle

dofinansowanie infrastruktury
Wydziału. Wydział będzie nadal
aplikował w takich konkursach.
11

Lepiej przeprowadzić analizę
refleksyjną i podsumowanie
samooceny dla różnego rodzaju
odbiorców w przyszłości.

Systematyczna aktualizacja
internetowej Wydziału.

strony Dziekan, Prodziekan ds.
dydaktycznych, Pełnomocnik
ds Promocji i Rozwoju, Biuro
Odbyły się spotkania z pracownikami i Karier i Promocji
studentami, na których były omówione
wnioski
przeprowadzonej
oceny
działalności Wydziału.

Ciagle

12

Dziekan powinien również
rozpatrzeć i przekazać niektóre
kompetencje zarządzania dla kadry
i komitetów.

Rozszerzono skład Kolegium
Dziekańskiego, które składa się z
Prodziekana ds. ogólnych i Prodziekana
ds. dydaktycznych.

wrzesień-listopad 2016

Powołano następujących
Pełnomocników:
 ds. Promocji i Rozwoju
 ds. Ochrony Własności
Intelektualnej
 ds. Festiwalu Nauki i Sztuki.
Powołano:
 Wydziałowy Zespół ds. Jakości
Kształcenia

Dziekan






13

14

15

16

Wydziałową Radę Konsultacyjną
Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
Zespół ds. Parametryzacji
Zespół ds. Strategii Rozwoju
Wydziału
Zwiększać przejrzystość podjęcia Zgodnie z §34 ust. 7 Statutu
decyzji i finansów.
Uniwersytetu w Białymstoku Dziekan
przedstawia Radzie Wydziału roczne
sprawozdanie z działalności Wydziału,
w tym z działalności finansowej, celem
zatwierdzenia. Ponadto zgodnie z § 27
ust. 1 Rada Wydziału uchwala plan
rzeczowo-finansowy Wydziału.
Sporządzić zdecydowaną i
Sporządzić strategię/politykę ryzyka
wyczerpującą strategię/politykę
ryzyka.
Zapewnić wszechstronną zgodność Wydziałowy Zespół ds. ds. Jakości
z wymogami jakości na Litwie
Kształcenia sporządzi odpowiednią
(COJS) – i aktywniej uczestniczyć analizę, w której wskaże do jakich
w zapewnieniu standardów
wymogów potrzeba jeszcze się
Europejskiego Obszaru
dostosować i jakie standardy potrzeba
Szkolnictwa Wyższego i jakości
jeszcze zapewnić.
wytycznych.
Dołączyć się do studia
Wydziałowy Zespół ds. Jakości
nieformalnego, w którym są
Kształcenia przygotuje nieformalne
ogólnie porównywane systemy
studium porównawcze tych systemów.
polskich, litewskich i europejskich
uczelni wyższych.

Dziekan, Księgowa, Rada
Wydziału

Ciągle

Władze Wydziału

2016/2017

Wydziałowy Zespół ds.
Jakości Kształcenia

2016/2017

Wydziałowy Zespół ds.
Jakości Kształcenia

2016/2017

Studia i uczenie się przez całe życie
17

Dokładać więcej starań w celu
ustalenia przyszłych potrzeb rynku
pracy i społeczności podejmując

Powołano Wydziałową Radę
Konsultacyjną (p. 8). Zgodnie z
Uchwałą nr 1748 Senatu Uniwersytetu

Wydziałowa Rada
Konsultacyjna

Ciągle

decyzje, jakie programy studiów
oferować w przyszłości.

18

Dokładać więcej starań w
poszukiwaniu możliwości odbycia
praktyk studenckich.

w Białymstoku w sprawie Uczelnianego
Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia w Uniwersytecie w
Białymstoku z dnia 27.05.2015, do
podstawowych zadań Wydziałowej
Rady Konsultacyjnej należy w
szczególności:
 ocena stopnia realizacji
zakładanych dla danego kierunku
studiów efektów kształcenia
 opiniowanie inicjatyw w zakresie
powoływania nowych kierunków
i specjalności
 proponowanie zmian w
programach studiów mających na
celu ich doskonalenie, w tym w
zakresie ich dostosowania do
potrzeb rynku pracy.
W skład Rady wchodzą samodzielni
nauczyciele akademiccy reprezentujący
minima kadrowe poszczególnych
kierunków studiów, interesariusze
zewnętrzni (pracodawcy) i wewnętrzni
(jeden przedstawiciel studentów
wskazany przez samorząd studencki i
jeden przedstawiciel doktorantów
wskazany przez samorząd
doktorantów).
Na okres jednego roku są powoływani
przez Dziekana opiekunowie praktyk
zawodowych. Zgodnie z Zarządzeniem
nr 30 Rektora UwB z dnia 30.09.2016

Opiekunowie praktyk
zawodowych, Koordynator
programu Erasmus, Biuro
Karier i Promocji

Ciagle.

w sprawie studenckich praktyk
zawodowych:
 Opiekunowie sprawują nadzór
merytoryczny nad realizacją
praktyk zawodowych
wynikających z programów
kształcenia.
 Dziekan określa szczegółowy
zakres obowiązków.
 Opiekunowie włączą się w
poszukiwanie możliwości
odbywania praktyk.
 Opiekunowie praktyk po
zakończeniu praktyki są
zobowiązani do zebrania opinii
studentów na temat odbytych
praktyk poprzez anonimową
ankietę. Wyniki ankiet są
przekazywane Wydziałowemu
Zespołowi ds. Jakości Kształcenia i
uwzględniane w corocznym
sprawozdaniu z działania
wydziałowych systemów
zapewnienia jakości kształcenia.
Powołano Wydziałową Radę
Konsultacyjną zgodnie z Uchwałą nr
1748 Senatu UwB z dnia 27.05.2015. W
skład Rady wchodzą m.in.
interesariusze zewnętrzni
(pracodawcy), którzy wesprą Wydział
przy poszukiwaniu miejsc odbywania

20

21

Zatrudniać wystarczająco swoich
wykładowców w celu uniknięcia
uzależnienia od wykładowców
dojeżdżających z Uniwersytetu w
Białymstoku.
Poprawić jakość kształcenia,
pomoc i kwestie kadry w
bibliotece.

praktyk. Pełne zadania Rady są opisane
w p. 8.
Studenci mogą odbywać praktyki
pozaprogramowe zgodnie z
Zarządzeniem nr 31 Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia
30.09.2016.
Poseł Parlamentu Europejskiego
ufundował dwa stypendia na odbycie
miesięcznych praktyk w Parlamencie
Europejskim.
Istnieje też możliwość odbywania
praktyk za granicą w ramach Erasmus +
Wydział wspiera rozwój własnej kadry
m.in. poprzez udział w studiach
doktorskich, udzielanie płatnych
urlopów naukowych.

Dziekan

Ciągle

pracownik biblioteki

Wakacje letnie każdego
roku

Stworzono wolontariat w bibliotece.
Aktualizacja i poszerzenie zasobów
bibliotecznych.

Ciągle

Działalność naukowa i (lub) twórcza
22

Stworzyć strategię badań
naukowych i wyznaczyć cele.

Opracowanie strategii

Prodziekan ds. ogólnych

2016/2017

23

Dziekan powinien przekazać
koordynację badań naukowych
innej osobie lub komitetowi.

Koordynacja badań przekazana
Prodziekanowi ds. ogólnych

Prodziekan ds. ogólnych

1.09.2016

24

Zorganizować dla kadry kursy

Zorganizowano kursy języka

Dziekan

wiosna 2016

25

języka angielskiego, aby mogła
współpracować w zakresie badań
naukowych i zwiększyła by się
mobilność kadry. Przy zatrudnieniu
nowych pracowników szczególną
uwagę zwracać na znajomość
języka angielskiego lub innych
języków obcych.
Uniwersytet w Białymstoku
powinien więcej pomagać
zwiększając możliwości badań
naukowych Wydziału (np.
wykładowców Wydziału włączyć
do projektów badawczych innych
wydziałów uczelni lub publikować
wspólne publikacje).

angielskiego dla pracowników
naukowo-dydaktycznych i technicznoadministracyjnych.

Zostały podpisane umowy o
współpracy wydawniczej z Wydziałem
Prawa UwB i wydawnictwem Temida2
oraz o współpracy naukowej z
Wydziałem Ekonomii i Zarządzania.
Wydział przyłączył się do projektu
realizowanego we współpracy
Uniwersytet w Białymstoku - Instytut
Kronenberga na temat Strategii
Zrównoważonego Rozwoju

Dziekan

2016

Wpływ na rozwój regionów i całego kraju
26

27

Bardziej aktywne poszukiwanie
odpowiednich miejsc odbycia
praktyk studentów.

Dalsze oferowanie możliwości
systemu uczenia się przez całe,
które zostałyby wykorzystane do
potrzeb absolwentów i
społeczeństwa w szerokim
znaczeniu.

Na okres jednego roku są powoływani
przez Dziekana opiekunowie praktyk.
Zadania opiekunów opisano w p. 18.
Powołano Wydziałową Radę
Konsultacyjną. Pełne zadania Rady są
opisane w p. 8 i 18.
Przygotować ofertę kursów
informatycznych i/lub studiów
podyplomowych.
Wydział oferuje Studia Podyplomowe
"Biznes międzynarodowy".

Ciagle

Prodziekan ds.
dydaktycznych

Rok akademicki 2016/17

28

Monitorowanie statusu społecznoekonomicznego potencjalnych
studentów i już obecnych
studentów. Poszukiwanie sposobów
pomocy biedniej społeczności
polskiej mniejszości.

Informowanie kandydatów i obecnych
studentów o możliwości otrzymania
różnego rodzaju stypendiów (m.in.
socjalnego, Rektora).

Dziekan

Ciągle
Analiza danych
statystycznych

