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PROCESOWA STRUKTURA WYDZIAŁOWEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie nowoczesnej koncepcji struktury 
Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Procesowa struktura 
charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie modyfi kacji i modernizacji 
przyjętych rozwiązań, w zależności od strategii zarządzania Wydziałem Uczelni. 
Koncepcję Procesowej Struktury WSZJK oparto na Mapach Strategii, w których 
procesowa struktura ujęta w czerech perspektywach umożliwia dostosowanie 
do przyjętej struktury zarzadzania jak również typu organizacji. W praktyce 
bowiem największym problemem każdej struktury jest elastyczność, czyli do-
pasowanie do zmieniającego się środowiska oraz celów działania samej organi-
zacji. Przedstawiona Procesowa Struktura WSZJK charakteryzuje się szerokimi 
możliwościami adaptacyjnymi do wszelkich zmieniających się uwarunkowań. 
Mapy Strategii, a tym samym Procesowa Struktura WSZJK w maksymalnym 
stopniu uwzględniają interesy koncesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. Powyższe w połączeniu z nowoczesną strategią defi nicji celów 
całej Uczelni, czyni Procesową Strukturę najbardziej optymalną i dostosowana 
do współczesnych wymagań. Jest to artykuł koncepcyjny. Koncepcja w nim 
przedstawiona została przyjęta przez Radę Wydziału i wdrożona w Wydziale 
Informatyki AFiB Vistula.

Słowa kluczowe: Strategia Wydziału, Mapy Strategii, procesy, koncesariu-
sze, jakość kształcenia, procedury.

Kody JEL: L15

Charakterystyka Map Strategii

Praktyka biznesowa wskazuje, że ocena współczesnej organizacji, w tym 
również Szkoły Wyższej jak i  jej jednostek organizacyjnych, jest trudna 
i skomplikowana. Ocena na podstawie jednego wskaźnika, a mianowicie, zysku 
fi nansowego, jest nazbyt uproszczona i nie obejmuje wielu ważnych aspektów. 
To co było dobre dla przedsiębiorstw produkcyjnych, niestety nie sprawdza się 
w wielu innych organizacjach, w których takie wielkości, jak:

1. nakłady na badania i innowacje,
2. skomplikowane szkolenia załogi,
3. wartości niematerialne i prawne,
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decydują o sukcesie lub porażce organizacji na konkurencyjnym globalnym 
rynku. Koncepcja czterech perspektyw wprowadza hierarchiczną strukturę 
strategii w defi niowaniu celów organizacji, jak i sposobu ich realizacji.

Schemat 1. Struktura Mapy Strategii Wydziału Uczelnipy g y

Źródło: Kaplan (2004).

Perspektywa Finansowa musi uwzględniać nie tylko cele krótkoterminowe 
(jednoroczny zysk), ale także cele długoterminowe, czyli określić, w jaki sposób 
zwiększyć wartość organizacji z punktu widzenia akcjonariuszy.

Perspektywa Koncesariusza może być trudna do zdefi niowania. Koncesa-
riusze zewnętrzni mogą mieć inne cele i oczekiwania w stosunku do organi-
zacji aniżeli koncesariusze wewnętrzni. Trudności mogą pojawić się na etapie 
defi niowania wartości wypracowanych przez organizację dla każdej grupy 
koncesariuszy.

Perspektywa Procesów Wewnętrznych. Struktura procesowa umożliwia 
precyzyjne opisanie i zdefi niowanie sposobów realizacji strategii organizacji. 
Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, a także oczekiwania kon-
cesariuszy można uwzględnić w poszczególnych procesach, a tym bardziej 
podprocesach organizacji.

Perspektywa Jakości i Rozwoju. Obejmuje takie aspekty, jak:
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– dobór, zarządzanie, ocena zasobów kadrowych;
– szeroko rozumiane systemy informatyczne czy też informacyjne organizacji;
– zasady współpracy z organizacjami zewnętrznymi. 

Wszystkie cztery perspektywy ukierunkowane są na strategię organizacji, 
w której zawarte są cele koncesariuszy i sposoby ich realizacji.

Skorelowanie Misji i Strategii Wydziału z Jakością 
Kształcenia 

Wydział Informatyki posłuży nam do zaprezentowania Misji Wydziału. 
Misją Wydziału jest ciągłe dążenie do świadczenia na wysokim pozio-

mie usług edukacyjnych dla międzynarodowej społeczności studentów przez 
międzynarodową kadrę nauczycieli akademickich. Informatyka, odgrywająca 
ogromną rolę we współczesnej globalnej gospodarce, stawia przed całą spo-
łecznością Wydziału Informatyki najwyższe wymagania w zakresie kształcenia 
teoretycznego, nabycia umiejętności praktycznych, a  także ukształtowania 
osobistych cech charakteru w zakresie inicjatywy, przedsiębiorczości, ambicji 
i umiejętności współżycia społecznego.

Naszego absolwenta charakteryzują umiejętności zrozumienia nie tylko 
techniczno-informatycznych aspektów działalności zawodowej, lecz również 
umiejętność ciągłego samokształcenia, otwarcie na nowe kierunki rozwoju 
nauki i techniki, nowoczesne rozwiązania biznesowe oraz organizacji życia spo-
łecznego. Powyższe główne kierunki działania, Wydział Informatyki rozwija 
nie tylko opierając się na własnej kadrze naukowo-dydaktycznej i zaangażowa-
niu studentów, lecz również przez współpracę z interesariuszami zewnętrznymi 
z obszaru nauki, życia gospodarczego i społecznego. 

Misję, jako najogólniejsze zdefi niowanie celów i zadań, realizuje wypraco-
wana Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki. Strategia Wydziału IT okre-
śla, w jaki sposób Wydział zamierza wykreować wartości dla interesariuszy 
(koncesariuszy):
– studentów,
– kadry naukowo-dydaktycznej,
– władz uczelni,
– właścicieli,
– społeczeństwa.

Natomiast Strategia rozwoju Wydziału, w  tym Strategia Zapewnienia 
Jakości Kształcenia będąca elementem tej pierwszej strategii, defi niowana jest 
poprzez cele krótko i długoterminowe dotyczące wielu płaszczyzn:
1. Cele Uczelni i właścicieli. Do nich zaliczamy zasady samofi nansowania się 

Wydziału IT. Chodzi to o fi nansowanie nie tylko krótkoterminowe, czyli 
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bieżące pokrywanie kosztów działalności, lecz również długoterminowe, przez 
przeznaczanie środków fi nansowych na rozwój nowoczesnej dydaktyki 
i badań.

2. Cele Wydziału. To ukształtowanie Procesowej Struktury Programu 
Kształcenia, które prowadzi do osiągnięcia zdefi niowanych i przyjętych 
efektów kształcenia w zakresie dostępnych środków fi nansowych, a także 
zbudowania skutecznego systemu pomiarów osiąganych efektów kształ-
cenia. Strategicznym celem Wydziału Informatyki na najbliższy okres jest 
zbudowanie i wyposażenie laboratoriów technicznych do zajęć praktycznych 
z wybranych przedmiotów. Planuje się rozszerzenie zakresu szkolenia prak-
tycznego o:

 a. ćwiczenia tablicowe,
 b. ćwiczenia komputerowe, 
 c. ćwiczenia laboratoryjne,
  Celem średnioterminowym na najbliższe 2-3 lata jest spełnienie wszyst-

kich warunków technicznych, organizacyjnych, prawnych, jak również 
kadrowych, niezbędnych do uruchomienia studiów II stopnia

3. Cele uczestników procesu edukacyjnego. Wytworzenie określonej wartości 
dodanej dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego poprzez naukę 
i rozwój wszystkich interesariuszy. Najważniejszymi interesariuszami proce-
su dydaktycznego są studenci. Absolwenta Wydziału Informatyki wyposażyć 
należy w dobrą znajomość zagadnień matematyki, fi zyki, elektroniki, a także 
języka angielskiego służących praktycznemu i skutecznemu zrealizowaniu 
„ciągłej edukacji zawodowej”.
Strategia oparta na procesach jest przejrzystą formą realizacji misji i może 

być adaptowana do zmieniającego się otoczenia prawnego, finansowego, 
naukowego, edukacyjnego i biznesowego. Sposób zarządzania Wydziałem In-
formatyki na podstawie struktury procesowej przedstawiono w Wewnętrznym 
Systemie Zapewnienia Jakości.

Struktura Zarządzania Wydziałem Uczelni

Zarządzanie Kierunkiem oparte jest na procesowej strukturze, w skład 
której wchodzą:
1. procesy kształcenia,
2. procesy formułowania celów jakości kształcenia, 
3. procesy kontroli osiągniętych rezultatów.

Jakość kształcenia jest rozpatrywana nie tylko z punktu widzenia osiągnię-
tych jakościowych rezultatów kształcenia lecz również jako element większej 
całości, powiązany z misją i strategią, a także z krótkoterminowymi i długo-
terminowymi celami biznesowymi.
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Struktura Procesu Decyzyjnego

Proces Kształcenia i Proces Oceny Jakości Kształcenia są wzajemnie powią-
zane i przez sprzężenie zwrotne wzajemnie oddziałują na siebie. Z inicjatywy 
Dziekana, Rada Wydziału ocenia i zatwierdza szczegółowe cele związane z Pro-
cesem Kształcenia, jak i Oceną Efektów Kształcenia. Organami wykonawczymi 
są:
– Zespół Jakości Kształcenia – odpowiadający za szczegółowe Doskonalenie 

Programu Kształcenia,
– Zespół Oceny jakości Kształcenia – dokonujący pomiarów i badań, w ra-

mach Procesu Oceny Efektów Kształcenia.
 Proces Kształcenia jest rozpatrywany jako element wykonawczy, wła-

ścicielami którego są organy decyzyjne (Dziekan, Rada Wydziału), jak też 
pracownicy dydaktyczno-naukowi (nauczyciele akademiccy). 

Proces Oceny Jakości kształcenia to proces pomiarów i kontroli mający na 
celu obiektywną (mierzalną) ocenę osiągniętych rezultatów. 

 Natomiast Proces Jakości Kształcenia spełnia funkcję inicjującą, mającą na 
celu aktywne wykorzystanie informacji otrzymanej z Procesu Oceny.

Schemat 2. Struktura Procesu Decyzyjnego Zarządzania Wydziałem

Źródło: opracowanie własne.
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Każdy proces ma:
– swojego właściciela,
– parametry wejściowe, 
– parametry wyjściowe, przeznaczone dla klientów procesu (interesariuszy) 

lub procesu kolejnego w danym łańcuchu.
Interesariuszy tradycyjnie dzielimy na:

1. Interesariuszy wewnętrznych:
 – właścicieli,
 – studentów,
 – nauczycieli akademickich,
 – władze Uczelni (Senat, Rektor),
 – administrację (Kanclerz);
2. Interesariuszy zewnętrznych:
 – kandydatów na studia,
 – absolwentów,
 – pracodawców,
 – instytucje nadzorcze i weryfi kujące.

Proces Decyzyjny składa się z trzech podprocesów:
1. Podproces Formułowania Programu Kształcenia. Obejmuje kompleks za-

gadnień począwszy od formułowania Programu Kształcenia, Planu Zajęć 
oraz dobór kadry dydaktycznej. Proces doboru kadry jest relatywnie trudny. 
W procesie tym Wydział korzysta z usług części administracyjnej uczelni, 
która kieruje się swoimi celami. Jakość doboru kadry zależy więc nie tylko 
od aspiracji Wydziału, lecz również od strategii i jakości działania admini-
stracji Uczelni. Nauczyciele akademiccy, na podstawie planów kształcenia 
formułują szczegółowe sylabusy danego przedmiotu i  przedstawiają je 
Radzie Wydziału do zatwierdzenia.

2. Podproces Kształcenia. Jest to proces wykonawczy. Dziekan przy współpracy 
z Działem Planowania opracowuje i przyjmuje plan zajęć dla studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych będący elementem programu studiów. 
Uwzględniać w  nim należy wiele różnorodnych (często sprzecznych ze 
sobą) celów. W systemie WSZJK przyjęto, że cele studentów mają najwyższy 
priorytet, co w konsekwencji rozstrzyga wiele spornych kwestii.

3. Podproces Oceny Efektów Kształcenia. Jest realizowany łącznie z Podpro-
cesem Kształcenia. Przeprowadza się hospitacje zajęć, opracowuje ankiety 
dla studentów oceniających efekty kształcenia, a  tym samym m.in. tre-
ści wykładanych przedmiotów, jak również poszczególnych nauczycieli 
akademickich.
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Proces Formułowania i Doskonalenia Programu Kształcenia

Proces, jako informację wejściową, przyjmuje wyniki Syntetycznej Analizy 
i Oceny Efektów Kształcenia opracowane w procesie Kompleksowej Analizy 
Jakości Kształcenia.
1. Uwzględniając misję uczelni oraz plany rozwoju Wydziału Informatyki, 

Dziekan, Rada Wydziału lub tez grupa interesariuszy inicjuje Proces 
Modyfi kacji Program Kształcenia lub też opracowanie całkowicie nowego 
programu.

Schemat 3. Proces Formułowania i Doskonalenia Programu Kształcenia

Źródło: jak w schemacie 2.

2. Po podjęciu przez Radę Wydziału stosownych decyzji Zespół Jakości Kształ-
cenia przy współpracy z wybranymi nauczycielami akademickimi lub też 
interesariuszami, opracowuje wersje sylabusa, jako syntetyczny i całościowy 
opis Programu Kształcenia.

3. Opracowana wersja sylabusa podlega analizie pod względem:
 a.  jakości merytorycznej – dokonuje ją Zespół Oceny Jakości Kształcenia 

i zaproszonych specjalistów i interesariuszy,
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 b.  zgodności formalnej. Zespół Oceny Jakości Kształcenia zaprasza do-
świadczonych prawników i praktyków do przeprowadzenia analizy.

4. Sylabus wraz z uwagami powraca do ZJK, w celu dokonania uzupełnień 
i poprawek. Proces, w ramach sprzężenia zwrotnego może powtarzać się 
wielokrotnie.

5. Po dopracowaniu gotowy sylabus – wraz z opisem – jest przekazywany 
Radzie Wydziału do analizy i zatwierdzenia.

6. Dopracowany projekt wraz z opiniami jest przekazywany do wiadomości 
Rektorowi.

7. Po zatwierdzeniu sylabusa Dziekan wspólnie z Działem Planowania przy-
stępuje do wdrażania nowego Programu Kształcenia.

Struktura Procesu Kształcenia

Proces Kształcenia zajmuje centralną część Procesu Zarządzania Kierun-
kiem. Opracowane i realizowane Programy Kształcenia, a także kompetencje 
i kwalifi kacje kadry naukowo-dydaktycznej, są kamieniem milowym w osią-
gnięciu zarówno końcowych Efektów Kształcenia, jak i satysfakcji studentów 
i innych interesariuszy, takich jak:
– nauczyciele akademiccy,
– zatrudnieni praktycy, specjaliści zewnętrzni (konsultanci programu, 

sylabusów),
– władze wydziału,
– autorzy programów kształcenia.

Władze Wydziału IT koncentrują się na poprawnych pod względem me-
rytorycznym i skutecznych metodach pomiarowych, badających satysfakcję 
klienta i poziom kształcenia. Powyższe realizuje się przez:
1. Hospitacje wybranych zajęć dydaktycznych. W  procesie tym Dziekan 

Wydziału IT kieruje na wybrane zajęcia doświadczonych nauczycieli aka-
demickich w celu realnej oceny zakresu przekazywanej wiedzy, poziomu jak 
też umiejętności dydaktycznych osób prowadzących zajęcia.

2. W praktyce Zarządzania Wydziałem stosowane są dwa typy kwestionariuszy 
Opracowany przez Zespól Jakości Kształcenia przy pomocy specjalistów 
zewnętrznych kwestionariusz jest przekazywany prowadzącemu zajęcia do 
realizacji. Studenci w ciągu 10-15 minut wypełniają arkusze anonimowo. 
Arkusze te prowadzący zajęcia umieszcza w zamkniętej kopercie i przeka-
zuje do Dziekanatu.

3. Zespół Oceny Jakości Kształcenia opracowuje statystycznie otrzymane 
rezultaty, zaś wnioski przekazuje Dziekanowi.

4. Każdy prowadzący zajęcia ma obowiązek rejestrowania obecności studen-
tów na zajęciach, szczególnie na zajęciach praktycznych tablicowych, jak 
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i komputerowych. Statystyka w połączeniu z ankietami daje holistyczny 
pogląd na proces dydaktyczny w danej grupie studenckiej

5. Bardzo ważnym elementem w  polityce kontroli jakości kształcenia jest 
wdrożony do praktycznego stosowania arkusz samooceny kadry naukowo-
-dydaktycznej SORK – jednorazowa karta oceny stopnia realizacji celów 
i zadań pracownika

Schemat 4. Proces Kształcenia z uwzględnieniem Podprocesów Oceny

Źródło: jak w schemacie 2.

Proces Oceny Efektów Kształcenia

Proces Oceny Efektów Kształcenia to ostatni podproces w Procesie Za-
rządzania Kierunkiem. Odgrywa kluczową rolę w procesie dydaktycznym. 
Stosowany jest do oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych 
oraz praktyk i stażów. Obejmuje trzy podstawowe bloki oceny studenta w czasie 
semestru / roku akademickiego:
1. Bieżącej wiedzy i umiejętności praktycznych weryfi kowanych w trakcie:
 a.  zajęć praktycznych tablicowych związanych z rozwiązywaniem zadań 

lub problemów;
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 b. z ajęć praktycznych w salach komputerowych.
2. Wykładowca, w trakcie semestru zobowiązany jest do zrealizowania jedne-

go lub dwóch testów weryfi kacyjnych (kolokwium). Powyższe mobilizuje 
studentów do systematycznej pracy, jak też pozwala prowadzącemu zajęcia 
zorientować się w bieżących postępach przyswajania wiedzy, zdobywania 
zaplanowanych umiejętności i kompetencji.

3. Ważną rolę w całym procesie dydaktycznym odgrywa wykonanie projektu 
informatycznego, szczególnie grupowego projektu informatycznego. Oprócz 
wiedzy i umiejętności, student weryfi kuje swoje kompetencje społeczne 
przez pracę w grupie, sprawdzanie swojej wiedzy w stosunku do pozostałych 
uczestników grupy, jak również pozycjonuje swoją osobę w grupie, odnośnie 
wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych.

4. Czwarty podproces, sumujący i  weryfi kujący całość wiedzy cząstkowej 
uzupełniany jest oceną odbytych praktyk lub stażu. Uczelnia, kierując stu-
denta na staż, prosi opiekuna praktykanta (przedstawiciela pracodawcy) 
o wystawienie opinii oceniającej nie tylko wiedzę i umiejętności prakty-
kanta, lecz również jego kompetencje społeczne, umiejętność zachowania 
się w grupie.

5. Do poszczególnych podprocesów kierowane są, jako parametry wejściowe, 
szczegółowo zdefi niowane w sylabusie danego przedmiotu, kryteria oceny.

Schemat 5. Struktura Procesu Oceniającego Jakość Kształcenia 

Źródło: jak w schemacie 2.
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Interesariusze oraz Kompleksowa Ocena Procesu 
Kształcenia

Interesariusze wewnętrzni to:
1. Studenci. Jakościowo-ilościowa analiza zawarta jest w Wynikach Efektów 

Kształcenia. Informacja ta po analizie przez Radę Wydziału jest dostępna 
na platformie Moodle.

2. Nauczyciele akademiccy. Holistyczna wiedza o  kwalifi kacjach, kompe-
tencjach, umiejętnościach, silnych i słabych stronach kadry akademickiej 
zawarta jest w Wynikach Ocen Kompetencji. Każdy uczestnik tego procesu, 
zgodnie z procedurą obsługi „Jednorazowych Kart Oceny SORK” zna ocenę 
wystawioną przez swojego bezpośredniego przełożonego. Ocena statystycz-
na kadry dydaktycznej jest również dostępna na platformie Moodle (po 
odpowiednim zaszyfrowaniu tzw. danych wrażliwych).

3. Właściciele, Władze Uczelni, Administracja. Charakterystyki statystyczne 
dotyczące kampusu, biblioteki, sieci komputerowych bezprzewodowych, jak 
i  laboratoriów komputerowych. Kwestionariusze (ankiety) przedmiotowe 
pomogą ww. instytucjom usprawnić swoje działania i  zwiększyć ogólną 
satysfakcję studenta.
Drugą grupą biorącą udział w Kompleksowej Analizie Jakości kształcenia 

są interesariusze zewnętrzni. Są to:
1. Na podstawie Syntetycznej Analizy i Oceny Efektów Kształcenia, działy 

Marketingu oraz Rekrutacji mogą zbudować, odpowiednio dedykowane 
dla kandydatów na studentów, programy rekrutacyjne, pokazując, przede 
wszystkich, silne strony Uczelni na bazie miarodajnych statystyk.

2. Biuro Karier realizuje swoje własne badania losów zawodowych absolwen-
tów Wydziału, opierając się na programach współpracy. Wydział Informa-
tyki, a konkretnie Zespól Jakości Kształcenia, korzysta z tych danych jako 
części informacji do Analizy Pomiarów Zewnętrznych.

3. Pracodawcy. Biuro Karier, International Offi  ce realizują programy współpra-
cy z pracodawcami oraz przyjmującymi studentów w charakterze stażystów 
lub praktykantów. Ich opracowania i wnioski służą jako „wsad” do Analizy 
Pomiarów Zewnętrznych.
Dodatkowo wykorzystuje się również wszelkiego rodzaju ratingi, jak też 

opracowania MNiSW do porównania własnych ocen z opiniami zewnętrznymi.
Pełny schemat kompleksowej Analizy Jakości Kształcenia z  udziałem 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych został przedstawiony poniżej.
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Schemat 6. Kompleksowa struktura uwzględniająca poziom Uczelnip g ę ją p

Źródło: jak w schemacie 2.

Podsumowanie

Przedstawiona Procesowa Struktura WSZJK jest częścią Uczelnianego 
Systemu. W jego skład wchodzą – jako podmioty tej struktury – nie tylko 
wydziały, lecz również cała administracja związana z kadrami, planowaniem, 
fi nansami itp. W ukształtowanej strukturze organizacyjnej Uczelni, każda 
jednostka dydaktyczna realizuje swoje cele. W celu zapewnienia odpowied-
niej jakości kształcenia, musi korzystać z usług zewnętrznych – w stosunku 
do niej – organizacji Uczelni. Procesowa struktura umożliwia uchwycenie 
powyższej zależności, pokazując wejścia, jak również wyjścia każdego procesu 
oraz podprocesu. Przewaga podejścia procesowego jest oczywista, co starano 
się wykazać w powyższym artykule.
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The Process Structure of the Faculty System of 
Education Quality Management

Summary

An aim of considerations is to present the modern concept of the structure 
of the Faculty System of Education Quality Management (FSEQM). Th e 
process structure is characterised by a high fl exibility as regards modifi cation 
and modernisation of the adopted solutions depending on the strategy of 
University’s faculty management. Th e concept of the process structure of 
FSEQM is based on the strategy maps where the process structure taken in the 
four perspectives enable adjustment to the adopted structure of management 
as well as to the type of organisation. In practice, the biggest problem of 
every structure is fl exibility, i.e. adjustment to the changing environment and 
objectives of activities of the very organisation. Th e presented process structure 
of FSEQM is characterised by wide adaptation possibilities in case of whatever 
changing determinants. Th e strategy maps and, thus, the process structure of 
FSEQM take into account to the maximum degree interests of concessaries, 
both internal and external. Th e above-mentioned combined with the modern 
strategy of defi nition of the goals and objectives of the entire University 
makes the process structure the optimal and adjusted to the contemporary 
requirements. Th is is a  conceptual article. Th e concept presented in it was 
adopted by the Faculty Council and implemented in the Faculty of Computer 
Science of the Vistula University.

Key words: faculty strategy, strategy maps, processes, concessaries, quality 
of education, procedures.
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