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1. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE EKONOMII
W roku akademickim 2007/2008 wprowadzone zostały nowe standardy kształcenia na kierunku „ekonomia”, co wymagało opracowania nowych planów i programów studiów. Zmiany obejmowały zarówno system stacjonarny jak i niestacjonarny, obowiązywały studentów I studiów, ponadto na II i III roku studiów
plany i programy dotychczas obowiązujące zostały tak zmodyfikowane, aby
odpowiadały nowym standardom. W każdym planie studiów są to studia sześciosemestralne. Nowe i zmodyfikowane plany i programy studiów zgodne ze
wszystkimi wymogami standardów kształcenia zostały zatwierdzone przez Senat
KPSW. W ramach kierunku w ofercie programowej są następujące specjalności:
ekonomika przedsiębiorstwa, finanse przedsiębiorstw i rachunkowość, ekonomika pracy i zarządzanie kadrami.
Na Wydziale Ekonomii działa komisja ds. oceny jakości kształcenia, która
pracuje zgodnie z Uczelnianym Systemem Oceny Jakości Kształcenia. Ocenia
ona między innymi wdrożenie systemu komunikacji informatycznej pomiędzy
nauczycielami akademickimi a studentami w zakresie: programów kształcenia,
wymogów programowych, oceny wyników egzaminu, zapytań i kontrowersji oraz
oceny jakości kształcenia przedmiotu przez studentów. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mają możliwość wypowiedzenia się w badaniu
ankietowym na temat funkcjonowania: wydziałowego dziekanatu, sekcji stypendiów i pomocy materialnej dla studentów, kwestury, biblioteki i działu praktyk
studenckich oraz oceny wirtualnego dziekanatu i strony internetowej.
Wyniki badań są przedmiotem analizy na zebraniach pracowników wydziału
i poszczególnych zakładów. Ponadto na wydziale działają trzy koła naukowe:
Studenckie Koło Rachunkowości, w którym studenci mogą pogłębiać swoją
wiedzę z dziedziny rachunkowości, rozwijać umiejętności z zakresu wykorzysty-
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wania nowoczesnych technologii w rachunkowości, a także udoskonalić umiejętności sprawnego posługiwania się aktami prawnymi z zakresu finansowo –
księgowego. Koło upowszechnia zastosowanie programu Symfonia m. in. do
rozwiązywania problemów, jakie występują w małych i średnich firmach.
Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zajmuje się krzewieniem myśli ekonomicznej oraz współtworzeniem warunków rozwoju nauk
ekonomicznych i prezentowania ich dorobku na forum pozauczelnianym.
Ponadto organizowane są konkursy tematyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Mistrz rachunkowości i finansów” oraz „Potyczki z ekonomią”.
Koło Naukowe Informatyków zajmuje się problematyką bezpiecznego biznesu
w sieci, wykorzystania internetu i nowoczesnych technik komunikacji sieciowej
oraz upowszechnienie podpisu elektronicznego. Dodatkowo prace dyplomowe
studentów, wykonywane pod kierunkiem nauczycieli akademickich, stanowią
łącznik między nauką a pracą zawodową studentów.

2. WSPÓŁPRACA NAUKOWA, GOSPODARCZA I MIĘDZYNARODOWA
KPSW W BYDGOSZCZY
19 czerwca 2006 roku Uczelnia zawarła umowę o współpracy z Tarnopolskim
Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym na Ukrainie, której podstawowymi
założeniami są m. in.: wymiana wykładowców w celu prowadzenia wykładów i
konsultacji, wymiana pracowników naukowych i dydaktycznych w celu prowadzenia badań naukowych, a także wymiana podręczników, skryptów edukacyjnych i innych publikacji, organizacja wspólnych konferencji. Studenci KPSW
mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć dydaktycznych Uniwersytetu prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim lub polskim. Mogą oni również zdobyć dwa
dyplomy, naszej uczelni oraz uniwersytetu w Tarnopolu, co rozszerza możliwości kształcenia absolwentów KPSW. Wymiana doświadczeń jest realizowana m.
in. poprzez uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. W październiku
2007 roku odbyła się międzynarodowa konferencja na temat: „Kształtowanie
jednolitej przestrzeni naukowej w Europie oraz zadania nauk ekonomicznych”,
organizowanej przez Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, o czym
pisano wyżej. Ponadto wykładowcy KPSW mają możliwość publikacji w czasopiśmie naukowo – praktycznym „Świat Finansów”.
Dzięki nadanej przez Komisję Europejską rozszerzonej Karcie Uczelni
Erasmusa (Erasmus University Charter – Extended) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa uczestniczy w realizacji Programu LLP w latach 2007–2013. Studenci
Wydziału Ekonomii wzięli udział również w praktykach zagranicznych. Projekt
pt. ”Porównanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w wybranych sektorach
w Polsce i Niemczech” zakładał udział dziesięciu studentów (w tym 3 z Wydziału
Ekonomii) w trzymiesięcznym stażu zagranicznym. Inicjatywa została zrealizowana w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci.
Praktyki odbyły się w zróżnicowanych sektorach gospodarczych m. in. admini-
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stracyjnym, usługowym, oświatowo-wychowawczym. Wybór sektorów był podyktowany kierunkiem kształcenia oraz zainteresowaniem beneficjentów. Wszyscy
studenci zostali ocenieni bardzo wysoko przez pracodawców zagranicznych.
Opiekunowie w opiniach podkreślali dobre przygotowanie merytoryczne studentów oraz ich zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność i umiejętność
nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Owocnie rozwija się również współpraca z Selcuk University Turcja oraz University of Thessaly w Grecji.
Wydział Ekonomii zorganizował także wykłady otwarte prof. dr hab. A. Kameli- Sowińskiej na temat: „Podatkowe obszary udręki”, prof. dr hab. H. Mruka
na temat: „Zarządzanie w społeczeństwie rynkowym” oraz nieodżałowanej
pamięci prof. dr hab. S. Mellera na temat: „Polityka zagraniczna III RP”. Ponadto
w liceach ekonomicznych dla młodzieży nauczyciele akademiccy Wydziału
Ekonomii przeprowadzili wykłady z problematyki ekonomicznej.
Wspólnie natomiast z Wydziałem Administracji i Stosunków Międzynarodowych w KPSW zorganizowano konferencję na temat: „Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w województwie kujawsko –
pomorskim do 2020 roku” (27 czerwca 2007r.). Z kolei praktyki studenckie
stanowią istotną część edukacji zawodowej studentów. Pozwalają przede wszystkim na wzbogacenie nabytej przez studenta w trakcie studiów wiedzy i umiejętności, a jednocześnie służą ich pogłębieniu i ugruntowaniu w aspekcie praktycznym. W tym celu Wydział Ekonomii zawarł umowę o współpracę z firmą
Allianz w zakresie realizacji praktyk zawodowych oraz bankami i przedsiębiorstwami z regionu kujawsko pomorskiego.
Istotnym elementem podnoszenia jakości kształcenia jest prężenie działające Biuro Karier oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Wydział Ekonomii rozpoczął procedurę związaną z uruchomieniem drugiego stopnia kształcenia, pozyskiwaniem młodych pracowników naukowych, zdynamizowaniem
procesu nabywania wyższych kwalifikacji naukowych przez młodych pracowników naukowych, a także intensyfikacją procesów wydawniczych Uczelni poprzez
uruchomienie własnego wydawnictwa oraz przeprowadzenie konferencji międzynarodowej.
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