Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr 2614
Senatu UwB z dnia 27.11.2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

w roku akademickim 2019/2020
Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
(nazwa Wydziału/Instytutu UwB)

Liczba studentów łącznie 249
w tym:
na studiach stacjonarnych 249
na studiach niestacjonarnych 0
Liczba uczestników studiów doktoranckich 0
Liczba uczestników studiów podyplomowych 0
1. MONITOROWANIE KOMPETENCJI I DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH I INNYCH OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZE
STUDENTAMI I DOKTORANTAMI
Proces monitorowania kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji nauczycieli
akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na Wydziale
Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie odbywa się zgodnie z §4 Uchwały nr
2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. i obejmuje
systematyczną analizę i ocenę:
a. pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych pod kątem podnoszenia
kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich:
1. Pracownicy w procesie podnoszenia kompetencji i doświadczenia oraz
kwalifikacji angażowali się w działalność naukową i złożyli sprawozdanie z
publikacji za rok 2019. Punkty za publikacje naukowe podane w tablice niżej
obliczone zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism
naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych
czasopismach. Liczba punktów może być zwiększona w przyszłości, kiedy
publikacje zostaną zaindeksowane w odpowiednich bazach.
MNiSW pkt.
2017/18 2018/19 2019/2020
Zakład Informatyki

38.00

37

230

Zakład Ekonomii i Europeistyki

222.25

239

80

Wydział

260.25

276

310

2. Zorganizowano i współorganizowano zdarzenia naukowe:
a. Przewodniczący Komitetu Programowego Wileńskiego Seminarium
Naukowego, http://www.uwb.lt/piip2020/ - 27-28 marca 2020 r. (z
powodu pandemii COVID-19 i lockdownu konferencję odwołano).
b. Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji „Oblicza
konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE w warunkach
globalizacji i integracji 2020” - 28-30 maja 2020 r., konferencja
przesunięta na maj 2021 r.
c. Koordynator - „Początki sowietologii: Instytut Naukowo – Badawczy
Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939) – z okazji 90-lecia powołania
(idee – ludzie - dziedzictwo)”, 26-27.02. 2020r. Wilno.
3. W roku akademickim 2019/2020 pracownicy brali udział w procesie
podnoszenia kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych w
następujących formach:
a) w dniu 23.01.2020 pracownikowi Filii UwB w Wilnie uchwałą Komisji
habilitacyjnej nadano stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse;
b) recenzent w czasopiśmie naukowym "International Entrepreneurship",
wydawanym przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i
Międzynarodowej UEK;
c) gość specjalny konferencji HxGN Local Poland 2019, Gdańsk, 9-10
października 2019 r., referat zamówiony pt. "Cyfrowa rzeczywistość i
sztuczna inteligencja";
d) współorganizator konferencji Wileńskie Seminarium Naukowe,
http://www.uwb.lt/piip2020/ - 27-28 marca 2020 r.;
e) członek Komitetu Redakcyjnego Zagadnienia Informacji NaukowejStudia Informacyjne;
f) -Editorial Board, Associate Editor w czasopismach: 1) Information
Sciences,
JCR;
2) Human-centric Computing and Information Sciences, JCR; 3) Journal
of Approximate Reasoning; 4) International Journal On Advances in
Intelligent Systems; 5) Information Sciences and Computing;
g) udział pracownika w 5 międzynarodowych konferencjach naukowych ze
zgłoszeniem referatów;
h) trzech pracowników należy do Komitetu Organizacyjnego konferencji pt.
„Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE w
warunkach globalizacji i integracji 2020”;
i) udział części pracowników w szkoleniach z zakresu korzystania z
Blackboard Collaborate, „Zdalne nauczanie z Microsoft Teams od
podstaw";
j) koordynator Konferencji naukowej pt. „Początki sowietologii: Instytut
Naukowo -Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939) – z

k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)
t)

okazji 90-lecia powołania (idee – ludzie - dziedzictwo)”, 26-27.02. 2020r.
Wilno;
członek zespołu realizującego projekt/ekspert zewnętrzny nt. „W drodze
ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku",
realizacja od czerwca 2018 r. do czerwca 2023 r., (jednostka realizująca
projekt – Uniwersytet Rzeszowski) - Projekt finansowany przez MNiSW
w ramach programu „Szlakami Polski Niepodległej";
członek Rady Programowej czasopisma „Młoda Humanistyka”;
recenzent w czasopismach naukowych „Optimum. Economic Studies”,
„Społeczeństwo i Ekonomia”;
udział pracownika w I międzynarodowej konferencji naukowej z
wygłoszeniem referatu (70 pkt.);
wyjazd pracownika w ramach ERASMUS+ do Francji z wykładami dla
studentów uniwersytetu Université de Lorraine oraz biznes społeczeństwa
(8h) w tematyce „Big data” oraz „Agile project management”;
udział pracownika w 5 szkoleniach środowisk zdalnego kształcenia
(Zoom, Blackboard, MS Teams, Google Hangout);
udział pracownika w 2 szkoleniach kompetencji dydaktycznych
„Publiczna przemowa“, „Zespołowa praca w projektach” (potwierdzone
certyfikatami; czas trwania – 3 dni);
część pracowników opracowała kursy e-learningowe do kształcenia
zdalnego;
uczestnik webinarium, "Jak napisać dobry abstrakt?", Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku, 27 maja 2020;
uczestnik webinarium, "5 sposobów na dobry wniosek grantowy",
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w
Białymstoku, 29 maja 2020.

b. obsady zajęć dydaktycznych przez pracowników naukowo badawczych i
dydaktycznych oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami pod kątem
zgodności ich kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych:
Obsada zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2019/20 została dokonana z
uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych poszczególnych nauczycieli. Obsady
dokonano w uzgodnieniu z Kierownikami Zakładów Wydziału EkonomicznoInformatycznego w Wilnie oraz z Dziekanami Wydziału Ekonomii i Finansów,
Wydziału Prawa, Wydziału Matematyki, Dyrektorami Instytutu Informatyki i
Instytutu Zarządzania oraz Kierownikami Katedr i Zakładów tych Wydziałów i
Instytutów.

Obliczono obciążenia wykładowców akademickich zatrudnionych na Filii UwB w

Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym. Wszyscy wykładowcy mieli
przewidziane dla danej grupy nauczycieli (profesor, adiunkt, starszy wykładowca,
wykładowca, lektor) obciążenia.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Pracownicy angażowali się w szereg aktywności mających na celu podniesienie
kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Po przejściu na kształcenie zdalne w marcu
2020 r. podnosili swoje kompetencje w tej sferze, biorąc udział w szkoleniach
dotyczących obsługi platform i aplikacji służących do prowadzenia zajęć zdalnych oraz
opracowując kursy e-learningowe.
Rekomendacje:
1. Proponuje się, aby pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni składali plan
działań na okres, w którym pracownik podlega ocenie, z podziałem na etapy (1-2
lata akademickie). Umożliwi to śledzenie postępów pracownika w procesie
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji w kolejnych latach.
Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Ad. 1. Brak informacji o postępowaniach.
2. MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU KSZTAŁCENIA
Monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia na Wydziale EkonomicznoInformatycznym Filii UwB w Wilnie odbywa się według kryteriów zawartych w §5
Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.:
1. Powołany przez Dziekana Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w roku
akademickim 2016/2017 ocenił spójność koncepcji kształcenia. Uznał, że koncepcje
kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale EkonomicznoInformatycznym w Wilnie są spójne z misją Uniwersytetu w Białymstoku oraz
znajdują odzwierciedlenie w jego strategii. Przyjęta koncepcja kształcenia
realizowana była również w roku akademickim 2019/2020.
2. Dokonuje się analizy sylabusów (pod względem formalnym na poziomie
Sekretariatu oraz pod względem merytorycznym na poziomie koordynatorów
przedmiotów), która pozwala ocenić zgodność treści poszczególnych przedmiotów
z obowiązującymi efektami kształcenia oraz wymiaru samodzielnej pracy studenta.
Wprowadzane są niezbędne korekty. Sylabusy w roku 2019/20 zostały
udostępnione przez system USOS Web.
3. W roku akademickim 2019/20 Rada Filii UwB Wydziału EkonomicznoInformatycznego w Wilnie podjęła uchwały w sprawie przyznania dyplomów
honorowych dla 7 osób, które przyznano w październiku 2019 r. oraz w lipcu 2020
r.
4. Podczas Rady Filii UwB w czerwcu 2020 r. uregulowano sprawy dydaktyczne
związane ze zdalnym prowadzeniem zajęć i zdalnymi egzaminami dyplomowymi.

5. Na posiedzeniu Rady Filii UwB Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w
czerwcu 2020 r. została podjęta uchwała w sprawie wniosku do Senatu UwB w
sprawie określenia zasad rekrutacji na studia 1. i 2. stopnia w Filii UwB w Wilnie w
roku akademickim 2021/2022.
6. W roku akademickim 2019/20 kontynuowano realizację przyjętych celów,
programów i zasad odbywania praktyk.
7. Studenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie odbywają praktyki
studenckie. Studenci kierunku Europeistyka (I i II rok) odbyli praktyki miesięczne
w okresie lipiec–wrzesień m.in. w samorządach rej. wileńskiego, trockiego,
solecznickiego, Departamencie migracji Litwy, w biurze notarialnym posła na sejm,
w spółkach publicznych, w zamkniętych i otwartych spółkach akcyjnych, a także
staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Studenci kierunku Europeistyka (III
rok) odbyli 2 – miesięczne praktyki w okresie luty-maj m.in. w samorządach rej.
wileńskiego, trockiego, w wileńskich szkołach średnich, w spółkach publicznych, w
zamkniętych i otwartych spółkach akcyjnych. Studenci kierunku Ekonomia studia I
stopnia (I rok) odbyli miesięczne praktyki w okresie lipiec–wrzesień m.in. w
samorządach rej. wileńskiego, solecznickiego, w zamkniętych spółkach akcyjnych
branży logistyki, finansów. Studenci kierunku Ekonomia studia I stopnia (II rok)
odbyli miesięczne praktyki w okresie lipiec–wrzesień m.in. w samorządach rej.
wileńskiego, solecznickiego, trockiego, w zamkniętych spółkach akcyjnych branży
logistyki, finansów, gastronomii, turystyki. Studenci kierunku Informatyka (I i II
rok) odbyli praktyki miesięczne w okresie lipiec–wrzesień m.in. w samorządzie m.
Wilna i zamkniętych spółkach akcyjnych.
8. W lutym 2020 r. Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny, uczestniczyła w Międzynarodowych targach
edukacyjnych Litexpo, gdzie prezentowała własną ofertę studiów.
9. W lutym i marcu 2020 r. przedstawiciele Filii Uniwersytetu w Białymstoku w
Wilnie (studenci i wykładowcy) odwiedzili ponad 30 szkół w Wilnie, rejonie
wileńskim, święciańskim, solecznickim oraz trockim, gdzie promowali ofertę
edukacyjną uczelni. Jak i każdego roku wzięto udział także w ,,Dniu Kariery’’ w
Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie. W ramach promocji Wydział korzystał też
z mediów społecznościowych.
10. 26 lutego 2020 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie odbyło się
uroczyste otwarcie dwudniowej konferencji naukowej pt. „Początki sowietologii:
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939), ideeludzie-dziedzictwo”. Współorganizatorem konferencji naukowej była też Filia
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału EkonomicznoInformatycznego. Udział w konferencji wzięły władze Wydziału oraz studenci i
wykładowcy.
11. W lipcu 2020 r. Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wspólnie z
partnerami: Ambasadą RP na Litwie, Forum Przedsiębiorczości Polskiej
“Korona” i Samorządem Rejonu Solecznickiego zrealizowała projekt, którego
celem było nawiązanie ścisłej współpracy między uczniami polskich szkół
Wileńszczyzny, społecznością akademicką Filii UwB w Wilnie oraz polskim

biznesem działającym na Litwie.
12. W dniu 16 grudnia 2019 r. w ramach wykładów otwartych na Wydziale gościł dr
Stefan Babiarz – Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autor
szeregu publikacji z zakresu prawa i postępowania podatkowego, specjalista w
zakresie zagadnień związanych z opodatkowaniem spadków i darowizn. Doktor
prowadzi badania nad podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, w Niemczech
i na Litwie.
13. W dniu 18 listopada 2019 r. w ramach wykładów otwartych na Wydziale gościł
kierownik Instytutu Badań Społecznych i Pracy Pan Prof. Boguslavas Gruževskis,
który wygłosił wykład pt. „Czynniki pomyślnej kariery”.
14. W ramach współpracy ze środowiskiem biznesu w dniu 9 grudnia 2019 r. na
Wydziale gościli przedstawiciele firmy GO-ERP, wśród których był absolwent
kierunku informatyki Filii UwB w Wilnie. Firma wdraża systemy ERP i jest
„złotym” partnerem Microsoftu.
15. 26 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie startował projekt „Własna droga
do sukcesu 2019” finansowany ze środków Kancelarii Senatu RP za
pośrednictwem Fundacji PPnW oraz przez Orlen Lietuva we współpracy ze
Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Domem Kultury Polskiej w Wilnie.
Projekt był skierowany do członków Koła Naukowego Studentów Ekonomii im.
F. A. von Hayeka oraz studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB
zainteresowanych zarządzaniem, ekonomią oraz wiedzą o finansach. Ostatniego
dnia szkoleń studenci również mieli okazję wysłuchania między innymi prelekcji
pt. “Dobre praktyki i zarządzanie przez wartości”, którą wygłosi Prezes Orlen
Lietuva Pan Michał Rudnicki.
16. Na mocy Decyzji Zastępcy Dyrektora Filii UwB w Wilnie Wydziału EkonomicznoInformatycznego z dniem 12.03.2020 roku zawieszono zajęcia stacjonarne,
wszystkie zajęcia oraz egzaminy do końca roku akademickiego odbywały się w
trybie zdalnym.
17. W roku akademickim 2019/2020 studenci nie oceniali procesu kształcenia poprzez
wypełnienie anonimowych ankiet w systemie USOS Web.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Należy:
1. W dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do zwiększenia możliwości
odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału w instytucjach i
przedsiębiorstwach na Litwie, co może w przyszłości doprowadzić do
zatrudnienia ich w danej placówce.
2. Kontynuować cykl otwartych spotkań z pracodawcami.
3. Systematycznie przeprowadzać ankiety oceny zajęć dydaktycznych wśród
studentów.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Ad. 1
Poszerzono ofertę możliwości odbywania praktyk na wszystkich
kierunkach.
Ad. 2
Zorganizowano wykłady otwarte.
Ad. 3
Nie zrealizowano.
Ad. 4
Nie zrealizowano.
3. OCENA JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Ocena jakości zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB
w Wilnie odbywa się według kryteriów zawartych w §6 Uchwały nr 2614 Senatu
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. Dokonywana jest ona w oparciu o
analizę protokołów hospitacji zajęć oraz o analizę wyników ankietowania dotyczących
oceny jakości zajęć dydaktycznych. Informacje dotyczące poszczególnych nauczycieli
pochodzące z ankiet i hospitacji są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników.
1) Analiza protokołów hospitacji zajęć
W roku akademickim 2019/2020 planowane w semestrze letnim hospitacje zajęć
nauczycieli akademickich podlegających ocenie okresowej nie odbyły się z powodu
zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia od dnia 12.03.2020 roku na zajęcia w formie
zdalnej.
2) Analiza wyników ankietowania dotyczących oceny jakości zajęć dydaktycznych
W roku akademickim 2019/2020 nie przeprowadzono ankiet wśród studentów.
Podstawowym powodem tego jest nieterminowe uruchomienie ankiet w systemie USOS
oraz brak zachęty ich wypełniania przez władze Wydziału.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Należy:
1. Hospitować zajęcia wszystkich pracowników przewidzianych do okresowej
oceny oraz asystentów, niezależnie od tego czy są w danym roku
akademickim poddawani ocenie okresowej pracownika.
2. Zadbać o większą frekwencję wypełniania ankiet przez studentów, co pozwoli
na bardziej obiektywne ocenienie pracy dydaktycznej pracowników
Wydziału. Do tego powinny być zaangażowane władze Wydziału.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Ad. 1 Nie zrealizowano.
Ad. 2 Nie zrealizowano.
Ad. 3 Nie zrealizowano.

4. MONITOROWANIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI
STUDIÓW
Monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów na Wydziale EkonomicznoInformatycznym, Filii UwB w Wilnie odbywa się na zasadach określnych w §9 Uchwały
nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.
1) ocena zasobów bibliotecznych, w szczególności ich aktualizowania pod kątem
potrzeb
pracowników,
studentów/doktorantów/uczestników
studiów
podyplomowych oraz ich dostępu do komputerowych baz danych
1. Zasoby biblioteczne są gromadzone i ciągle aktualizowane pod kątem potrzeb
pracowników i studentów. Obecnie wydziałowa biblioteka posiada 6954
wolumenów, z czego w ostatnim roku akademickim (2019/2020) księgozbiór
zwiększył się o 54 pozycje. Biblioteka ma w ofercie dla czytelników łącznie 6
prenumerowanych polskojęzycznych czasopism. Studenci mają dostęp do
wydziałowych komputerowych baz danych z komputerów uczelnianych i
prywatnych do szerokiej listy baz, w tym m. in. do: eBook Collection, IBUK libra,
ACS, AIP, APS, Cambridge Journals Online- kolekcja HSS, EBSCO, JSTOR,
OECD iLibrary, Science, ScienceDirect (Elsevier). Pełna lista dostępnych baz
znajduje się na stronie Biblioteki UwB (bg.uwb.edu.pl).
2. Czytelnia posiada 21 miejsca dla czytelników oraz 6 stanowisk komputerowych.
2) ocena jakości infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposażenie w
środki audiowizualne, wyposażenie laboratoriów, dostęp do Internetu) i jej
dostosowania
do
ilości
studentów/doktorantów/uczestników
studiów
podyplomowych
1. Sale dydaktyczne są wyposażone w środki audiowizualne. Wydział posiada 2
pracownie komputerowe. Wyposażenie sprzętowe sali 407 nie odpowiada
potrzebom kształcenia (w szczególności – technologii informatycznych).
2. Wszystkie sale wykładowe są wyposażone w rzutniki-wideoprojektory. Dla
pracowników akademickich dostępne są również dodatkowe notebooki,
komputery stacjonarne oraz drukarki.
3. Wydział posiada 8 sal dydaktycznych.
4. Pracownie komputerowe są klimatyzowane. W pracowniach komputerowych
są zamontowane żaluzje.
5. Studenci w miarę potrzeb mają dostęp do sal komputerowych oraz internetu
bezprzewodowego.
6. Czytelnia dysponuje 21 miejscami. Wypożyczalnia wraz z magazynami oraz
czytelnią łącznie zajmuje powierzchnię 100 m².
7. W związku z zaleceniami ekspertów litewskiego Centrum Oceny Jakości
Studiów prowadzone są odpowiednie prace w celu rozwiązania problemu
Siedziby dla Wydziału. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rzeczpospolitej Polski dofinansuje rozbudowę siedziby Filii UwB w Wilnie
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w wysokości 18 952 000 zł.
Odpowiednia umowa została podpisana 14.02.2018 roku przez Jarosława
Gowina – wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prof. dr
hab. Roberta Ciborowskiego – Rektora UwB. W 2020 r. pozyskano nowe
środki z MNiSW w kwocie 10 748 620 zł, co dało kwotę 34 296 070 zł +
środki własne 4 738 000 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem nowej
siedziby Wydziału przy ul. Aguonų 22 w Wilnie. W listopadzie 2019 roku
zatwierdzono projekt budynku. Informację podano do publicznej wiadomości.
(https://vilnius.lt/lt/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/visuomenesinformavimas-apie-numatoma-universiteto-aguonu-g-22-vilniujeprojektavima/).
3) ocena dostępności i przejrzystości informacji na temat kształcenia (głównie na
stronach internetowych wydziałów i instytutów)
1.
2.

3.

4.

5.

Funkcjonuje strona internetowa Wydziału w domenie litewskiej
(http://www.uwb.lt)
Informacje na temat kształcenia, w szczególności informacje o poziomach,
formach i kierunkach kształcenia, międzynarodowej współpracy naukowej i
wymianie studenckiej, programach nauczania i planach studiów są
umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Wydziału w odpowiednich
zakładkach.
Treści programowe przedmiotów oraz spis literatury przedmiotowej zawarte
są w sylabusach z poszczególnych przedmiotów realizowanych zgodnie z
obowiązującymi na Wydziale programami studiów na kierunkach:
Ekonomia, Europeistyka i Informatyka. Sylabusy są zamieszczone w
systemie USOS Uniwersytetu w Białymstoku https://usosweb.uwb.edu.pl/
Aktualny harmonogram zajęć dydaktycznych dostępny jest również w
systemie USOS, do którego dostęp mają wszyscy studenci oraz pracownicy
Wydziału. Wszelkie zmiany (np. odwołanie zajęć, terminy ich
odpracowywania) nanoszone są systematycznie.
Strona internetowa Wydziału posiada również wersje w języku litewskim
oraz angielskim.

4) ocena organizacji zajęć
1. W zakresie organizacji zajęć podejmowane są i sukcesywnie realizowane
następujące działania: publikacja ułożonych rozkładów zajęć w wersji
elektronicznej (w systemie USOS), jako bardziej dostępnej i wygodnej dla
społeczności akademickiej; rozpowszechnianie informacji o zachodzących
zmianach w organizacji zajęć poprzez zamieszczanie ogłoszeń również na

stronie internetowej; ustalanie z pracownikiem nowego terminu zajęć w razie
niemożności przeprowadzenia przez niego zajęć (pracownik układający
rozkłady przekazuje informacje studentom); rezerwacja sal na potrzeby
przeprowadzenia konferencji, spotkań, zebrań (bezkolizyjna realizacja zajęć
oraz zaplanowanych imprez), na zajęcia prowadzone na studiach pierwszego i
drugiego stopnia.
2. Ułożenie rozkładów zajęć należy do zadań jednego pracownika administracji
wydziałowej, co powoduje ich sprawniejszą organizację. Nauczyciel
akademicki ustala nowy termin zajęć ze wskazanym wyżej pracownikiem, co
sprzyja sprawniejszemu przepływowi informacji. Osoba odpowiedzialna za
układanie planu wykorzystuje Internet jako powszechną i wygodną formę
wymiany informacji. Owe działania podlegają dalszemu rozwojowi oraz
integrują pracę nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Należy:
1. Kontynuować wdrażanie zaleceń ekspertów z komisji akredytacyjnych.
2. Odnowić obcojęzyczne wersje strony internetowej Wydziału.
3. Nadal sukcesywnie zwiększać księgozbiór Biblioteki o nowe pozycje, w
szczególności najnowsze podręczniki akademickie dla studentów Europeistyki,
Ekonomii oraz Informatyki.
4. Dokonywać okresowej modernizacji sprzętu komputerowego w pracowniach
komputerowych (aktualnie dotyczy to pracowni 407).
5. Zastanowić się nad zmianą sposobu liczenia wolumenów w bibliotece nie
ogółem, ale dla każdego przedmiotu. W ten sposób będzie widoczna aktualna
sytuacja z pokryciem zasobami biblioteki potrzeb kształcenia i nauki.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Ad. 1 Trwają odpowiednie prace, mające na celu wdrożenie zaleceń ekspertów z
komisji akredytacyjnych dotyczące nowej siedziby Wydziału.
Ad. 2 Nie aktualizowano obcojęzycznej wersji strony internetowej Wydziału.
Ad. 3 W roku akademickim 2019/2020 księgozbiór zwiększył się o 54 pozycje.
Ad. 4 Brak postępów.
5. MONITOROWANIE WSPARCIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
W PROCESIE UCZENIA SIĘ
Proces monitorowania wsparcia studentów w procesie uczenia się na Wydziale
Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie odbywa się zgodnie z §11 Uchwały nr
2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.
Obejmuje ono:

1. wsparcie dydaktyczne:
a) powołano opiekunów dla kierunków studiów Ekonomia, Informatyka i
Europeistyka,
b) powołano opiekunów praktyk dla kierunków studiów Ekonomia, Informatyka i
Europeistyka;
c) nauczyciele akademiccy odbywali konsultacje w wymiarze 2 godzin
dydaktycznych.
2.wsparcie naukowe:
W Filii UwB w Wilnie działają koła naukowe zrzeszające studentów poszczególnych
kierunków studiów: Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka, Koło
Naukowe Studentów Europeistyki im. R. Schumana oraz Koło Naukowe Studentów
Informatyki im. J. von Neumanna.
KNSE im. F. A. von Hayeka zorganizowało spotkanie opłatkowe studentów i pracowników
Filii UwB w Wilnie oraz planowało spotkania pt. „Akademia Intelektu” tj. rozmowy z
przedstawicielami duchowieństwa, polskimi przedsiębiorcami na Litwie, działaczami
społecznymi i innymi interesującymi osobami, jednak ze względu na sytuację epidemiczną
w semestrze letnim działania zawieszono.
KNSI im. J. von Neumanna opracowało projekt, oprogramowanie strony internetowej oraz
przygotowanie materiałów informacyjnych "Wileńskiego Seminarium Naukowego" (WSN
2020) poświęconego problematyce sztucznej inteligencji i prawa. Ponadto przeprowadzono
kampanię promocyjną Seminarium w serwisie społecznościowym Facebook. Z powodu
wybuchu pandemii COVID-19 dalsze prace nad projektami zostały wstrzymane, a
działalność Koła wstrzymano do nowego tj. obecnego roku akademickiego, uzależniając jej
formę, charakter i treść od ograniczeń spowodowanych przez pandemię Covid-19.
3. wsparcie materialne
Studenci otrzymują wsparcie materialne zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie Regulaminu
świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. W roku akademickim 2019/2020
jedna osoba otrzymała wsparcie w formie zapomogi, złożono 4 wnioski o stypendium
socjalne, z tego wsparcie materialne otrzymało 2 studentów. Stypendium Rektora
otrzymało 22 studentów Filii UwB w Wilnie.
4. dostępność informacji o formach wsparcia
Informacje dotyczące stypendiów i pomocy materialnej dla studentów umieszczane są na
stronie wydziału www.uwb.lt.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Należy:
1. Kontynuować działania zachęcające studentów do aktywnego udziału w kołach
naukowych, konferencjach.
Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
--------6. OCENA MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ORAZ STOPNIA
UMIĘDZYNARODOWIENIA KSZTAŁCENIA
Ocena mobilności studentów oraz stopnia umiędzynarodowienia na Wydziale
Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie odbywa się według kryteriów
zawartych w §10 Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27
listopada 2019 r.
1)

funkcjonowanie wymiany studentów/doktorantów w ramach umów pomiędzy
uczelniami w zakresie programów mobilności studentów/doktorantów
1. Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział EkonomicznoInformatyczny jest wieloletnim uczestnikiem programu Erasmus+.
2. Filia UwB w Wilnie jest uczestnikiem programu Erasmus+ KA103, oraz
Erasmus+ KA107, który dotyczy współpracy z krajami patnerskimi.
3. W roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ nie odbyły
się wyjazdy studentów z powodu braku zrekrutowanych studentów.
4. W roku akademickim 2019/2020 zostały zrekrutowane 2 osoby z kierunku
Ekonomia do wyjazdu w ramach Erasmus+ na studia w semestrze letnim
roku akademickiego 2020/2021 do Comenius University w Bratysławie na
Słowacji.
5. W roku akademickim 2019/2020 trwały prace nad poszerzeniem oferty
wyjazdów na studia dla studentów Filii UwB w ramach Erasmus+.

2)

funkcjonowanie sformalizowanego systemu
studentów/doktorantów (punktów i ocen)

zasad

zaliczania

osiągnięć

W ramach wymiany międzynarodowej na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii
UwB w Wilnie funkcjonują zasady uznawania przedmiotów zaliczonych przez studentów
w trakcie pobytu za granicą. Lista przedmiotów do zaliczenia na uczelni zagranicznej jest
ustalona przed wyjazdem studenta na wymianę. Lista przedmiotów może ulec zmianie
wg ściśle określonych reguł, np. gdyby zaszły zmiany na uczelni przyjmującej.

3)

wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez studentów/doktorantów podczas
kształcenia realizowanego na innych uczelniach pod kątem poprawy jakości

kształcenia (np. uatrakcyjnienie
prowadzenia zajęć)

oferty

dydaktycznej,

zmiana

sposobu

W roku akademickim 2019/2020 studenci nie uczestniczyli w wymianie w ramach
programu Erasmus+, nie było możliwości wykorzystania doświadczeń z innych uczelni.

4)

opinie przekazane przez studentów/doktorantów przyjeżdżających (polskich i
zagranicznych) na temat realizowanych na uczelni studiów w stosunku do
oczekiwań w tym zakresie (np. sprawy organizacyjne, życie studenckie, system
nauczania, relacje student – nauczyciel akademicki).

W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale nie było studentów przyjeżdżających z
innych ośrodków (stypendium Erasmus+) lub studentów obcokrajowców.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Należy:
1. Kontynuować działania mające na celu zachęcenie studentów do wyjazdów na
studia i staże w ramach programu Erasmus+.
2. Zachęcać pracowników naukowych i administracyjnych do wyjazdów w ramach
programu Erasmus+.
3. Poszerzyć ofertę miejsc docelowych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+.
4. Poszerzyć ofertę przedmiotów dodatkowych w językach obcych dla studentów
Wydziału oraz studentów z zagranicy.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Ad. 1
W roku akademickim 2019/2020 zrekrutowano 2 osoby z kierunku
Ekonomia na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
do Comenius University w Bratysławie na Słowacji w ramach programu
Erasmus+.
Ad. 2
Nie zrekrutowano pracowników do wyjazdu w ramach programu
Erasmus+.
Ad. 3
Podjęto działania mające na celu poszerzenie oferty miejsc docelowych do
wyjazdu w ramach programu Erasmus+.
Ad. 4
Nie poszerzono oferty przedmiotów dodatkowych w językach obcych.
7. UZYSKIWANIE OPINII ABSOLWENTÓW UCZELNI O PRZEBIEGU
ODBYTYCH STUDIÓW

Uzyskanie opinii absolwentów uczelni o przebiegu studiów na Wydziale EkonomicznoInformatycznym Filii UwB w Wilnie odbywa się według kryteriów zawartych w §12
Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.
W 2020 r. naukę na Filii UwB w Wilnie skończyła jedenasta promocja studiów
licencjackich na kierunkach Ekonomia i Informatyka, trzecia promocja studiów
licencjackich na kierunku Europeistyka oraz piąta promocja studiów magisterskich na
kierunku Ekonomia.
W 2020 r. studia ukończyło 59 osób, z czego na kierunku Informatyka – 14 osób, na
kierunku Europeistyka – 19 osób, Ekonomia I stopnia – 20 osób oraz Ekonomia II stopnia –
6 osób.
Ankietę oceny wypełniło 32 absolwentów.
Należy zauważyć, że wszystkie pytania w ankiecie były ułożone w sposób ułatwiający
opracowywanie danych, gdyż pierwsza odpowiedź na każde pytanie określała ocenę
pozytywną poszczególnego pytania badawczego (1 odpowiedź – bardzo duży, bardzo
dobrze, wysoki stopień profesjonalizmu, tak), natomiast ostatnia – ocenę negatywną (4 lub
5 odpowiedź – bardzo mały, bardzo źle, niski stopień profesjonalizmu, nie).

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
1. Opinie absolwentów w 2020 były względnie najlepsze w przeciągu wszystkich
badanych okresów (średnia wyniosła 1,66). Było to przede wszystkim skutkiem
„bardzo dobrej” i „dobrej” oceny poszczególnych elementów studiów oraz
wysokiej średniej w przypadku oceny profesjonalizmu czterech grup
pracowników, która wyniosła 1,37.
2. Udział ankietowanych z ocenami 4 i 4,5 był na poziomie 61%, a z oceną
najwyższą – 36%.
3. Średnia wieku absolwentów kształtuje się na poziomie 22,5 lat, co jest najniższą
średnią zanotowaną w całym okresie badań ankietowych.
4. Stosunkowo wysoka frekwencja w wypełnianiu ankiet – ok. 54%.
5. Zauważalna jest dezaktualizacja bądź możliwość niewłaściwego zrozumienia
pytań kierowanych do absolwentów (obszary 5-8, oraz metryczka).
6. Najwięcej krytyki doczekały się częste zmiany w rozkładzie (6 opinii), jak
również przestarzały sprzęt w jednej z dwóch sal komputerowych (5 opinii).
Pojawiały się również opinie związane z niedogodną lokalizacją budynku i jego
wielkością (5 opinii). Na uwagę zasługuje opinia dotycząca uruchomienia
dodatkowych kierunków, studiowania online oraz angielski język wykładowy, dla
absolwentów szkół litewskich.
7. Należy odnotować rekordowo słabą chęć w przypadku zamiaru kontynuowania
studiów na II stopniu, gdzie przeważały negatywne odpowiedzi, co szczególnie
wyraża się w opiniach absolwentów Informatyki i Ekonomii.

Należy:
1. W dalszym ciągu poszukiwać sposobów aktywizacji absolwentów do wypełniania
ankiet.
2. Zastanowić się nad zasadnością zmiany niektórych pytań w Ankiecie, np.:
o Należy zmienić pytanie nr 7 na: „Czy masz zamiar kontynuować studia na II/III
stopniu?”
o W pytaniu nr 8 należy wprowadzić dodatkową opcję wyboru odpowiedzi: „Nie
dotyczy”
o W metryczce w pytaniu dot. oceny na dyplomie należy dodać pola wyboru
odpowiedzi: 3,5 i 4,5.
o W metryczce w pytaniu dot. kierunku studiów należy wprowadzić pola wyboru
odpowiedzi: Ekonomia 1 stopnia, Informatyka 1 stopnia, Europeistyka 1 stopnia,
Ekonomia 2 stopnia.
3. Zwrócić szczególną uwagę na poprawę jakości w obszarze układania rozkładu
zajęć, co zdecydowanie przełoży się na podniesienie jakości kształcenia w
obszarze organizacyjnym.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Ad. 1
Częściowo zrealizowano.
Ad. 2
Nie zrealizowano.
Ad. 3
Nie zrealizowano.
Ad. 4
Nie zrealizowano.
Ad. 5
Nie zrealizowano.
Ad. 6
Brak postępów.
8. MONITOROWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNOGOSPODARCZYM W ODNIESIENIU DO PROGRAMU STUDIÓW
Proces monitorowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do
programu studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie
odbywa się zgodnie z §13 Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia
27 listopada 2019 r.
Przejście na profil praktyczny na kierunkach Ekonomia I i II stopnia oraz Informatyka
wiązało się ze zmianą programów studiów. Propozycja programu studiów konsultowana
była z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Należy:
1. Nawiązać i podtrzymywać kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w
odniesieniu do programu studiów.
2. Opracować procedurę procesu monitorowania relacji z otoczeniem społeczno-

gospodarczym.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
-------------9. MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów na Wydziale EkonomicznoInformatycznym Filii UwB w Wilnie odbywa się według kryteriów zawartych w §14
Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie funkcjonował odrębny system
pozyskiwania i monitorowania opinii pracodawców o absolwentach Wydziału
Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. Natomiast po raz pierwszy na poziomie
Uniwersytetu w Białymstoku Biuro Karier UwB przygotowało opracowanie pt. „Badanie
Losów Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku rocznika 2016/2017 (3 lata po
ukończeniu studiów). Raport z badań”, które dotyczyło absolwentów Wydziału w Wilnie.
Ponadto w ramach Filii UwB w Wilnie funkcjonuje aktualnie Biuro Karier i Promocji,
które także monitoruje losy absolwentów. Ostatni raport Biura dotyczył badań losów
absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, którzy ukończyli
studia w latach 2017-2019.
Podkreślić należy, że wskazane raporty bazują przede wszystkim na metodzie ankietowej
skierowanej do absolwentów. Nie dają one żadnego obrazu oceny absolwentów UwB
przez pracodawców.
Trudno jest wskazać jakieś racjonalne metody badawcze, które mogą być wykorzystane
w badaniu opinii pracodawców o poziomie zatrudnienia absolwentów. Zasadniczą
przeszkodą w tym zakresie jest brak wiedzy na temat tych pracodawców oraz brak
możliwości uzyskania tych danych od samych absolwentów. Aby więc skutecznie
weryfikować opinie pracodawców o zatrudnianych absolwentach, musieliby oni
wskazywać dane, które ich dotyczą. Mogłoby to mieć miejsce ewentualnie w ankietach,
które wypełniają absolwenci.
Wnioski (rekomendacje dla WZJK):
Nie jest możliwe opracowanie systemu pozyskiwania i monitoringu informacji od
pracodawców zatrudniających absolwentów Wydziału bez uzyskania danych
dotyczących tych pracodawców.
Proponuje się:
a) aby na zajęciach z przedmiotu Seminarium dyplomowe wyjaśnić studentom

ważność utworzenia oficjalnej skrzynki pocztowej (imie.nazwisko@..),
zakładania konta w LinkedIn pod tym adresem, oraz aktualizacji konta;
b) wymagać (jako jedna z prac) założyć konto i nawiązać relację (Add to Network) z
Filią oraz promotorem;
c) przy osiągnięciach zawodowych prosić pracodawcę o wpisanie swojej opinii w
profilu LinkedIn; wyjaśnić dlaczego jest to ważne dla studenta. Jako początek,
Promotor może napisać opinię o studencie po obronie pracy dyplomowej.

Uwagi
Wystarczające dla określenia poziomu zatrudnienia absolwentów Filii UwB w Wilnie są
raporty oparte na badaniach ankietowych wśród tych absolwentów, które opracowane są
zarówno przez Biuro Karier UwB, jak i przez Biuro Karier i Promocji Filii UwB w Wilnie.
Z dokumentów tych wynikają dane dotyczące poziomu zatrudnienia. W szczególności wg
raportu uniwersyteckiego 83% absolwentów badanego rocznika znalazło zatrudnienie. Z
kolei wg raportu obejmującego absolwentów z roczników 2017-2019 przygotowanego
przez Biuro Karier i Promocji Filii, 90% respondentów objętych badaniami znalazło pracę.
Badania dotyczące opinii pracodawców o zatrudnionych absolwentach wymagałyby
zidentyfikowania tych pracodawców. Byłoby to możliwe ewentualnie na podstawie ankiet,
które wypełniają absolwenci. Należy więc rozważyć, czy do pytań ankietowych nie
należałoby dodać również pytania dotyczącego danych podmiotu, który zatrudnia
absolwenta. Dopiero po zgromadzeniu tych danych możliwe byłoby kierowanie do
pracodawców odrębnych ankiet badawczych.

Realizacja rekomendacji WZJK oraz UZJK z poprzedniego roku akademickiego:
Nie zrealizowano.

…………………………………….
(podpis i pieczęć Dziekana Wydziału)

