Syntetyczny opis wniosków sformułowanych w toku oceny
Wydziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i
Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Niniejsza recenzja stanowi syntetyczny opis wniosków sformułowanych
w toku oceny Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w
VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych
„Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ocena dokonana została w oparciu o
analizę danych zawartych w ankiecie certyfikacyjnej, jak również informacji,
które recenzenci pozyskali z innych źródeł, niezależnych od Wydziału, takich jak
m.in. system POLON, Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych
Losów Absolwentów Szkół Wyższych, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny
Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacji
Wydziału dokonało niezależnie od siebie dwoje recenzentów pracujących w
oparciu o jakościowe metody analizy i oceny potencjału jednostki oraz jej
działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem społecznym.

Zgodnie z par. 3 Regulaminu Programu „Uczelnia Liderów” przedmiotowy
Certyfikat mogą otrzymać szkoły wyższe oraz ich podstawowe jednostki
organizacyjne, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które spełniają wszystkie bądź niektóre z poniższych kryteriów:
A. kształcą u swoich studentów umiejętności liderskie i postawy proinnowacyjne;
B. zapewniają edukację praktyczną ukierunkowaną na kreowanie
postaw i umiejętności
C. przydatnych w pełnieniu roli liderów zmiany społecznej;
D. zapewniają edukację praktyczną ukierunkowaną na kształtowanie
umiejętności
E. przywódczych;
F. w sposób nowoczesny i autorski wspierają studentów i
absolwentów w planowaniu
G. ścieżek ich karier zawodowych;
H. promują przedsiębiorczość akademicką;
I. wspierają innowacje edukacyjne;
J. aktywnie współpracują z otoczeniem społecznym i gospodarczym;
K. promują społeczną odpowiedzialność uczelni.
Niniejsza recenzja stanowi uzasadnienie nadania certyfikatu i zawiera
przedstawienie i omówienie argumentów podniesionych przez Recenzentów
podczas ich pracy związanej z ewaluacją aplikacji konkursowej Wydziału.
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku to jeden z
dziewięciu wydziałów tworzących białostocką Alma Mater. Powstał w 1987
roku. Struktura organizacyjna Wydziału obejmuje pięć Katedr: 1) Ekonomii
Politycznej;
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Przedsiębiorstwie; 4) Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego; 5)
Skarbowości oraz osiem Zakładów: 1) Ekonometrii i Statystyki; 2) Ekonomii
Sektora Publicznego; 3) Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego; 4)
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych; 5) Podstaw i Strategii
Zarządzania; 6) Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami; 7) Zarządzania; 8)
Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto struktura organizacyjna obejmuje komórki
administracyjne, w tym dziekanat, bibliotekę, czy dział IT. Wydział prowadzi
kształcenie dyplomowe (I i II stopnia) na następujących kierunkach studiów:
ekonomia, zarządzanie, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
ekobiznes (studia międzywydziałowe) oraz kierunek prawno-ekonomiczny.
Absolwenci mają także możliwość dalszej edukacji w ramach 16 kierunków
studiów podyplomowych (w tym uruchomionego na zlecenie Powiatowego
Urzędu Pracy w Białymstoku kierunku studiów podyplomowych „Doradztwo
zawodowe”). Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku od
1991 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych, a od 2002 roku do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (w latach
2015-2018 stopień doktora habilitowanego przyznano siedmioro osobom, z
czego cztery stopnie nadane zostały osobom spoza jednostki organizacyjnej,
natomiast stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskały 23 osoby, a dwie tytuł
profesora). Obecnie w murach Wydziału studiuje niemal 2,1 tys. studentów
(bieżący rok akademicki rozpoczęło ponad 750 żaków). Kształci ich 84
nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 29
pracowników samodzielnych (w tym 7 z tytułem profesora), 37 adiunktów oraz
17 asystentów. Funkcje Dziekana Wydziału pełni dr hab. Marzanna
Poniatowicz, prof. UwB.

Białostocki Wydział Ekonomii i Zarządzania po raz pierwszy aplikował do
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”,
którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Komisja ekspercka systemowo analizowała dostarczone jej dane w postaci
ankiety certyfikacyjnej, dane dotyczące certyfikowanego podmiotu dostępne w
domenie publicznej oraz informacje uzyskane od interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych Wydziału. Zebrane dane pozwoliły rekomendować WEiZ UwB do
uzyskania prestiżowego lauru „Uczelnia Liderów”, ze względu na spełnienie
większości wymogów Programu zawartych w regulaminie.
Zdaniem Recenzentów studenci kształcący się dyplomowo oraz
podyplomowo otrzymują aktualną wiedzę z obszaru nauk społecznych,
ekonomicznych, prawnych czy technicznych, wynikającą z interdyscyplinarności
prowadzonych kierunków studiów oraz są bardzo dobrze przygotowani do
wyzwań, jakie stawia im współczesny rynek pracy - krajowy i zagraniczny.
Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku mają
bogate doświadczenie organizacyjne i nadzorcze, opierające się o wiedzę z
zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania
przez cele czy zarządzania wiedzą. Gwarantuje to, zdaniem Komisji, właściwą
organizację pracy Wydziału pod kątem planowania toku studiów i uzyskiwania
zakładanych efektów kształcenia oraz pozwala na permanentne doskonalenie
pracy certyfikowanego podmiotu zgodnie z Cyklem Williama Deminga
(zaplanuj-wykonaj-sprawdź-popraw).
Misją Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku jest
w pierwszej kolejności „rozwój nauki w dziedzinie nauk ekonomicznych, ściśle
powiązany z rozwojem naukowym pracowników, wysoką jakością kształcenia i
potrzebami regionalnej gospodarki”. Cele strategiczne, jakie założył sobie
Wydział do realizacji to: a) rozwój naukowy kadry i Wydziału w kategoriach

parametrycznych; b) profesjonalizacja procesu dydaktycznego i aktywizacja
życia akademickiego (poprzez m.in. ciągłe wzmacnianie kompetencji w zakresie
transferu wiedzy przez kadrę naukowo-dydaktyczną do studentów z
wykorzystaniem najnowocześniejszych form i metod kształcenia oraz włączenie
w proces dydaktyczny praktyków wywodzących się ze świata biznesu, jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych); c) wzrost aktywności
kooperacyjnej Wydziału w zakresie rozwoju naukowego, rozwoju działalności
eksperckiej oraz profesjonalizacji procesu dydaktycznego. Komisja w pełni
utożsamia się z misją i ze wskazanymi celami strategicznymi, które są
komplementarne z prowadzonymi kierunkami studiów oraz z procesem
kształcenia. Ponadto Recenzenci podkreślają ważkość zapisu o włączaniu
interesariuszy zewnętrznych w edukację, co pozwala na synergię świata biznesu
z nauką i gwarantuje efektywniejsze przygotowanie absolwentów do wymagań
rynku pracy.
O wysokiej jakości kształcenia, jaka ma miejsce w WEiZ UwB, świadczy
fakt przyznania w 2018 roku dwóm kierunkom - ekonomii i zarządzaniu pozytywnych ocen przez Polską Komisję Akredytacyjną (uchwała nr 3/2018 oraz
4/2018). Pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania otrzymują rokrocznie z
rąk JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. Roberta Ciborowskiego
„Nagrody Rektora” za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną.
Pani Dziekan prof. Marzanna Poniatowicz uzyskała w 2015 roku stypendium
naukowe
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Universidades, natomiast rok później stypendium naukowe Uniwersytetu w
Białymstoku. W 2017 roku tytułem „Zasłużony dla Uniwersytetu” uhonorowano
dwóch pracowników Wydziału. Warto dodać iż pracownicy naukowi WEiZ UwB
są również honorowani przez inne uczelnie o profilu ekonomicznym (W 2015
roku troje pracowników otrzymało nagrodę zespołową pierwszego stopnia od

JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za wydanie wysoko
ocenianej merytorycznie monografii naukowej). Komisja jest zdania, iż
wskazane laury są dowodem na kapitalne przygotowanie merytoryczne do
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz interesujących i potrzebnych, z punktu
widzenia otoczenia zewnętrznego i badań naukowych.
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w toku
studiów gwarantuje studentom i słuchaczom nie tylko dostęp do najnowszych
osiągnięć naukowych z obszaru nauk ekonomicznych i pokrewnych, ale także
konfrontacje zdobytej wiedzy z doświadczeniem praktyków. Wychodząc z
założenia, iż nauka winna mieć charakter utylitarny, certyfikowany podmiot
zatrudnił w ostatnim czasie pracownika naukowo-dydaktycznego, który na co
dzień współpracuje ściśle z jednym z wiodących klastrów - Klastrem Obróbki
Metali. W ramach kierunków międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz
logistyka, zajęcia prowadzą praktycy, w tym m.in. kierownik oddziału Banku
Pekao S.A., analityk kredytowy, specjalista ds. celnych w firmie ADAMPOL S.A.,
kierownik oddziału Celnego w Białymstoku, kierownik Działu Obsługi Klienta
grupy CEDC czy wiceprezes zarządu firmy projektowo-doradczej EKOTON.
Warto także wspomnieć, że pracownicy naukowo-dydaktyczni WEiZ UwB mają
praktyczne doświadczenie zarządcze, tak istotne w naukach ekonomicznych i
pokrewnych (wśród nich znajdują się m.in. prezes zarządu Krajowej Spółki
Cukrowej S.A, członkowie zarządu Stadionu Miejskiego sp. z o.o. i PKS Nova S.A.
w

Białymstoku, pracownicy Urzędu Miejskiego w

Białymstoku

oraz

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego).
Co bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia efektywnego
kształcenia władze WEiZ UwB dają możliwość wszechstronnego rozwoju
naukowego studentom i słuchaczom. W strukturze Wydziału funkcjonuje kilka
studenckich kół naukowych (w tym Studenckie Koło Menedżerów, Studenckie

Koło Przedsiębiorczości, Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej oraz
Studenckie Forum Business Center Club), które pozwalają im na kształcenie
rudymentarnych umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
zarządzania czasem, zarządzania przez cele czy efektywności i szybkości
podejmowania kluczowych decyzji. Dowodem na skuteczne implementowanie
nowoczesnych i praktycznych metod kształcenia jest m.in. realizacja od 2017
roku unijnego projektu rozwojowego pn. „Kuźnie Kompetencji studentów
Uniwersytetu w Białymstoku”, w ramach którego Wydział Ekonomii i
Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku realizuje projekt pn. „Kuźnia
Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku”. Pozwoli on na udział studentów Wydziału w
szkoleniu i egzaminie Project Management Institute (PMI) i otrzymanie
certyfikatu potwierdzającego profesjonalizm w zarządzaniu projektami.
Wartość projektu, którego realizacja potrwa do 2020 roku wynosi niemal 2,5
mln zł. Warto również wskazać, iż w toku studiów żacy WEiZ UwB mają
możliwość uzyskania innych certyfikatów, licencji i uprawnień zwiększających
ich atrakcyjność na rynku pracy - krajowym i międzynarodowym. Wśród nich
znajduje się Certified Associate in Project Management (CAPM), szkolenie
językowe oraz bezpłatny egzamin TELC (poziom B2, język rosyjski i angielski) czy
szkolenie i bezpłatny egzamin ECDL BASE.
Bardzo dobrze prezentuje się obszar badań naukowych oraz współpraca
naukowo badawcza pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku a krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. W 2017
roku Prof. Ewa Roszkowska uzyskała grant naukowy z Narodowego Centrum
Nauki w wysokości ponad 260 tys. zł na realizację zadania badawczego pt.
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heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów”. Certyfikowany

podmiot stale poszerza bazę uczelni, z którymi podejmuje kooperację. Warto
tutaj wymienić m.in.: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki z
Ukrainy, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny z Ukrainy,
Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały z Białorusi, Károly Róbert
College z Węgier czy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Ponadto w
ramach programu „Erasmus+” pracownicy naukowi oraz studenci mają
możliwość nawiązania współpracy naukowej bądź odbycia części studiów poza
macierzystą jednostką. Wydział był również w 2017 roku organizatorem
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Policy and Economy due to the
Challenges of XXI century”, w której wzięli udział m.in. zagraniczni naukowcy w
tym prof. Jan Fagerberg, Prof. Peer Ederer, Prof. Artur Horbovyy, Prof. Rafaella
Patimo, Prof. Silvia Testarmata, Dr Maria Gabriella Rienzo, Ass. Prof. Dr. Özgür
Oguz oraz Prof. Maryna Resler.
Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
kładą szczególny nacisk na efektywną organizację kształcenia poprzez
komplementarne działania wzmacniające programy nauczania. W 2017 roku
zorganizowały

trzy

fakultatywne

wykłady

mające

charakter

otwarty

prowadzone w ramach cyklu pn. „Spotkania z ekonomią”. Gośćmi
certyfikowanego podmiotu byli m.in.: prof. Gregory Kersten z Concordia
University, prof. Tadeusz Tyszka z Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz prof.
Wojciech Florkowski z University of Georgia. Poza tym w strukturze
organizacyjnej WEiZ UwB funkcjonuje Wydziałowy Zespołu ds. Jakości
Kształcenia,

którego

podstawowym

celem

jest

stałe

monitorowanie

zakładanych efektów kształcenia z programem, planem i matrycą pokrycia
efektów kierunkowych (Komisja podkreśla pełną transparentność prac tego
gremium, które uwidacznia się poprzez zamieszczenie wyczerpujących
informacji na stronie www Wydziału odnośnie do jakości kształcenia).

Proces edukacji na poziomie wyższym musi uwzględniać potrzebę stałej
modernizacji bazy materialnej oraz inwestycji związanych z zapewnieniem
możliwie najlepszych warunków studiowania. Zdaniem Recenzentów Wydział
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku spełnia te wymagania w
stopniu dobrym, adekwatnym do posiadanych środków budżetowych. W
odniesieniu do inwestycji w obszarze IT WEiZ UwB w 2017 roku zmodernizował
serwis internetowy. Ponadto na potrzeby osób niedosłyszących w jednej z sal
wykładowych zamontowano „pętlę induktofoniczną” wzmacniającą słyszenie, a
sale komputerowe zostały doposażone w 20 nowych zestawów. Warto także
wspomnieć o remoncie Bistro ChillOut - miejsca użytkowanego przez
studentów, którzy w jego obrębie mogą się posilić oraz odpocząć pomiędzy
zajęciami lub po nich.
Oceniany Wydział jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się
ośrodkiem akademickim kształcącym liderów społecznych wyposażonych w
szerokie umiejętności i atrakcyjne rynkowo kompetencje. Jednostka posiada
liczne atuty, tak w obszarach odnoszących się do jakości nauczania, jak i
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, spełniając tym samym
kryteria niezbędne, by uzyskać certyfikat „Uczelnia Liderów”.

