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1. Administracja • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

x    

2. Bezpieczeństwo narodowe • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

  

 

 

 

x      

3. Ekonomia • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

     

x 

 

 

 

   

4. Finanse i rachunkowość • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

x     

 

 

 

   



• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

 

5. Logistyka • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

x   

 

 

 

 

     

6. Politologia • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

  

 

x      

7. Prawo • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwent zgodnej ze 

specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

    

 

 

x    

8.  Stosunki międzynarodowe • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwent zgodnej ze 

specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

  x      



 

 

 

 

 

 

Przygotowanie i opracowanie: dr Magdalena Molendowska                                                               Zatwierdził: dr Magdalena Molendowska 

                                                      przewodnicząca                                                                                                                         p.o. Dziekana 

                                Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia   

9. Zarządzanie • Programy kształcenia wraz z planem studiów i 

kartami przedmiotów 

• Porozumienia  dotyczące praktyk zawodowych 

• Protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. 

Programów Kształcenia 

• Realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 

• Dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 

• Udostepnienie opisu sylwetki absolwenta  zgodnej 

ze specjalnością (strona internetowa Instytutu) 

x   

 

 

 

 

     


