
 
 
 
 

 

Kraków, 18 marca 2016 r. 

Oczekiwania studentów i propozycje zmian w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

STAN ISTNIEJĄCY OCZEKIWANIA 

Zbyt duże grupy laboratoryjne, ćwiczeniowe, 

wykładowe. 

Zmniejszenie wielkości grup, co pozwoli na 

indywidualne podejście do studentów oraz 

sprawne przeprowadzanie zajęć (w 

szczególności lektoratów z języków obcych 

oraz laboratoriów – w przypadku studentów 

Wydziału Towaroznawstwa). 

Brak znajomości przez pracowników aktów 

prawnych obowiązujących na Uczelni. 

Wymaganie znajomości Regulaminu studiów 

UEK przez każdego prowadzącego zajęcia i 

pracownika dziekanatu oraz wyciąganie 

konsekwencji w przypadku braku jego 

przestrzegania. 

Brak wymogu dla studentów posiadania 

wiedzy w zakresie podstawowych 

przedmiotów, których znajomość 

warunkowałaby kontynuowanie nauki w 

kolejnych semestrach w ramach danego 

kierunku studiów. 

Wprowadzenie przedmiotów kontrolnych na 

pierwszym roku studiów, których 

powtarzanie nie byłoby możliwe. 

Zbyt niskie progi punktowe umożliwiające 

dostanie się na studia, co skutkuje 

zwiększającą się liczbą studentów przy 

jednoczesnym spadku poziomu kształcenia. 

Wypracowanie rozwiązania, które pozwoli 

na utrzymanie wysokiego poziomu wymagań 

wobec kandydatów rekrutujących się na 

studia. 

Ograniczone możliwości wyboru 

indywidualnej ścieżki kształcenia. 

Dostosowanie programów studiów do 

indywidualnych potrzeb studentów 

(zwiększenie liczby przedmiotów do wyboru 

– w tym przemiotów prowadzonych w 

językach obcych – i przedmiotów 

zaliczanych w ramach efektów uczenia się 

(ujednolicenie zasad ich zaliczania na 

wszystkich wydziałach), wprowadzanie 

rozwiązań zbliżonych do WISE na 

pozostałych wydziałach). 

Nieobecność prowadzących zajęcia na 

konsultacjach dla studentów bądź brak 

wyznaczenia terminów konsultacji. 

Weryfikowanie, czy każdy prowadzący ma 

konsultacje dla studentów oraz kontrola 

obecności na nich (propozycja – 

wprowadzenie czytników kart 

magnetycznych na wejściu do wszystkich 

gabinetów, z których dane gromadzone 

byłyby w systemie). 



 
 
 
 

 

Niedostateczne dostosowanie przepisów 

Regulaminu studiów do rzeczywistości – 

przykładowo: 

- możliwość wnioskowania o indywidualny 

tryb odbywania zajęć (ITZ) w pierwszych 2 

tygodniach semestru, ale po złożeniu indeksu 

do dziekanatu (w przypadku semestru 

letniego termin na złożenie indeksu mija po 

pierwszych 3 tygodniach semestru) 

- brak możliwości ustalenia terminów 

egzaminów poprawkowych na miesiąc przed 

sesją egzaminacyjną (z uwagi na brak 

harmonogramów zajęć na kolejny semestr 

system nie pozwala na rezerwację sali) 

- notorycznie nieprzestrzegany termin 

składania indeksów do dziekanatów z uwagi 

na nieobecności prowadzących i brak 

możliwości zdobycia wpisów w terminie 

- część przepisów dopasowana do 

zintegrowanego systemu informatycznego, 

który nie funkcjonuje 

Przeprowadzenie konsultacji dotyczących 

Regulaminu z całym środowiskiem 

akademickim, a następnie wprowadzenie 

zmian w Regulaminie, uwzględniając przede 

wszystkim interesy studentów, a także 

możliwości wszystkich jednostek na Uczelni. 

Brak synchronizacji oraz niejednolite zasady 

funkcjonowania jednostek wydziałowych, 

międzywydziałowych i pozawydziałowych 

(dziekanaty, Studium Języków Obcych, 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

Biuro Programów Zagranicznych, Dział 

Spraw Bytowych, Dział Nauczania, Dział 

Rozliczeń Studentów i Doktorantów, 

Biblioteka). 

Wprowadzenie systemu informatycznego, 

który: 

1. Usprawniłby proces zapisów na 

przedmioty do wyboru, języki, 

zajęcia WF i seminaria. 

2. Pozwoliłby na wprowadzanie ocen 

przez prowadzących zajęcia do 

indeksów elektronicznych bez 

konieczności fizycznego zbierania 

wpisów w indeksach i kartach 

egzaminacyjnych (dane te powinny 

być wykorzystywane do rankingów 

o Stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, które tworzone byłyby 

automatycznie bez konieczności 

składania wniosków). 

3. Udostępniałby podstawowe 

informacje o studentach pomiędzy 

jednostkami (w celu wyeliminowania 

np. obowiązku posiadania 

zaświadczeń o niezaleganiu z 

opłatami przy odbiorze dyplomu czy 

pieczątek Biblioteki przy składaniu 

indeksu). 



 
 
 
 

 

Brak wyciągania konsekwencji wobec 

prowadzących o niskich wynikach ankiet 

oceny zajęć dydaktycznych. 

Jasne określenie skutków wynikających z 

konkretnych ocen studentów (przykładowo – 

niezapowiedziane hospitacje zajęć 

prowadzących osiągających niższe wyniki, 

szkolenia dla pracowników przyczyniające 

się do aktualizowania posiadanej wiedzy – 

szczególnie w szybko rozwijających się 

dziedzinach, jak informatyka czy 

zarządzanie). 

Mało skuteczne bądź brak hospitacji zajęć 

nauczycieli akademickich oraz 

niewystarczająca weryfikacja poziomu 

znajomości języka u osób prowadzących 

zajęcia w języku angielskim. 

Określenie, w jaki sposób i jak często będą 

przeprowadzane hospitacje oraz czym będą 

skutkowały, a także wzmocnienie 

weryfikacji poziomu zajęć prowadzonych w 

językach obcych. 

Niska pozycja w rankingach uczelni 

wyższych (przykładowo – spadek w 2015 r. 

na miejsce 6. wśród uczelni typu 

ekonomicznego w stosunku do miejsca 5. w 

latach poprzednich w Rankingu Szkół 

Wyższych „Perspektywy”). 

Wypracowanie strategii i zaproponowanie 

rozwiązań, które zapewną wzrost prestiżu 

Uniwersytetu i podniesienie pozycji w 

stosunku do innych polskich uczelni. 

Niewystarczająca liczba miejsc w 

akademikach przy zwiększającej się liczbie 

studentów UEK. 

Budowa nowego akademika bądź 

zapewnienie dodatkowych miejsc dla 

studentów w akademikach innych uczelni. 

Niewystarczające przystosowanie budynków 

Uczelni dla studentów niepełnosprawnych 

(brak windy w budynkach przy ul. 

Sienkiewicza, winda w paw. Ustronie czynna 

tylko w określonych godzinach). 

Przeprowadzenie koniecznych remontów i 

zapewnienie sprawnych wind we wszystkich 

budynkach, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne. 

Niewystarczająca ilość środków 

przeznaczonych na remonty: 

- zły stan sal w podziemiach Budynku 

Głównego, laboratoriów w budynkach przy 

ul. Sienkiewicza 4 i 5, 

- zły stan sprzętu laboratoryjnego, 

- zniszczony dach pawilonu Sportowo – 

Dydaktycznego, 

- brak bądź znikoma liczba kontaktów w 

salach dydaktycznych. 

Zwiększenie liczby inwestycji w remonty, 

służące unowocześnianiu sal i budynków 

oraz dostosowaniu ich wyposażenia do 

potrzeb kolejnych pokoleń studentów. 

Brak dostępu do bezprzewodowego internetu 

w niektórych miejscach kampusu UEK. 

Zwiększenie zasięgu sieci WiFi 

i zapewnienie dostępu do niej z każdego 

miejsca na Uniwersytecie. 



 
 
 
 

 

Brak miejsc na kampusie Uniwersytetu, 

w których studenci mogliby pracować nad 

grupowymi projektami, uczyć się oraz 

spędzać wspólnie czas. 

1. Wydorębnienie pomieszczeń, które 

służyłyby wyłącznie studentom – we 

wszystkie dni tygodnia (również w 

godzinach wieczornych). 

2. Stworzenie miejsca spotkań (na wzór 

kampusów uczelni zachodnich) w 

centrum kampusu, które zachęcałoby 

studentów do wspólnego spędzania 

czasu (wyposażonego w ławki, stoły 

czy miejsca na koce). 

Ograniczona dostępność hali sportowej na 

organizowane przedsięwzięcia dla studentów 

UEK. 

Zapewnienie pierwszeństwa wynajmu hali 

sportowej (bez ponoszenia opłat) organom 

samorządu studenckiego i organizacjom 

studenckim działającym na UEK, a dopiero 

w drugiej kolejności umożliwienie 

komercyjnego udostępniania hali podmiotom 

zewnętrznym. 

Niska świadomość studentów na temat życia 

Uczelni oraz niewystarczające poczucie 

przynależności studentów do społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. 

Zaproponowanie i wprowadzenie rozwiązań, 

które w większym stopniu wiązałyby 

studentów z Uczelnią (np. 

zindywidualizowanie procesu 

immatrykulacji, większa promocja osiągnięć 

studentów i organizacji studenckich, 

dystrybucja materiałów z logiem UEK wśród 

studentów przy okazji wydarzeń 

uczelnianych). 

 

 


