
Uchwala nr 792
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z rJnia 25 marca 2009 r.

w sprowie wprowadx,enia w Uniwersytecie w Bialymstoktt
uczelnionego systemu zapewniania i Dosktnalenia Jqkoici Ksztalcenia

$l
Na podstawie art. 62 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
oszkolnictwie wy2szym (Dz. IJ. Nr 164 poz.l365zp6An.zrn.)w zwiqzkuzg3
ust. I Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wy2szego z dnia 12 lipca
2007 r. w sprawie standard6w ksztalcenia dla poszczeg6lnych kierunk 6w oraz
poziom6w ksztalcenia, a tak2e trybu tworzenia i warunk6w jakie musi spelniai
uczelnia, by prowadzii studia rniEdzykierunkowe oraz makrokierunki
(Dz. U. nr 164, poz. 1166), wprowadza sig Uczelniany System Zapewniania
i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej
Uchwafy.

$2
Uczelniany System zapewniania i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia ma
charakter otwarty, a jego poszczegolne elementy mog4 byc rnodyfikowane.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniern podpisania, ztymze pierwsze sprawozdania,
o kt6rych mowa w $ 12 ust. 2 i $ 13, zostanq przedstawiorie z dniem
15 pa2dziemika 20 10 r.

Przewodn cy
Senalu Un Biilymstoku

Prof, dr ho Nikitorowicz



Zalilczrr ik
ckr ['chrrirlt pt l()l gc1111n 1r111;
z ilnia 15 nlrrca l00t) r

I czerniunv s]srcm zap.r ninniil i r)oskon^renia .frrk'6ci Kszrrrlcenia

('clcrn.t'e zclniarrcu. Srstcn r1,pcrrr*rria i u..rrit,,l,rt.ni, Jrrkoici Ksztarccrriir jesr:l) stirle nronilorrtrrlrnie ip dnoszclric jaloici ksztalccnia \\ [r1t\\ur]i\tcere rr Bialrr1r:[9ku. zrrirrrrrlrl;rlej Iczclrri4.
l)
j)

ll()(rnosz.n rc rilt) gt pr c\ d,r tla klr cznc, j.
trrorzctlie jerinozttacznl clt llrttecclttr occrt) orglrnizacji i rrilrrrnkorr kszt;rlcerri0. rrnrrrzlirrilrj4crchpor(rrr nr rr an ie o l'ertr ed ukire_r j lrcj w nrnrach tizc Ini.
/\\rskrzenic lnobilnoici strrdqntd\! * kr.irju i/il uritnlcil, il t\nl rilnl\n) l\rr{k\,,luic ich szarrs nar\ Ku prilc),

]J;i;lil;ili: 
kald_rtlartir,, na srudia o.jako6ci kszratecnia rra []czctrri i r*atrfiracl;rch

j)

l.rczclnirrny S,vstcm Zapcrvniania,r [)oskonalcnl, flrl,rS.i Kszratccnia obcjrnujc:l) nron itorow anie standard6w akldcrnickich,
l) occng proccsu ksztalcenia.
J) occnq jahoSci zujgc dydakrlczrnch.
J) nronitorowanic \\arunk6u, ksztilcsnia i orgunizltcjr stLttliorv.5) occnq nrobiln,.>jci studcrrto\r.
6) uztskirranie opinii abstrllt,nlou Uctclrri o przebic_r;u udhrtlch studirirv,7) Lrzl,ski*anic opinii pracodtrrrctirv o pozionrie r", r,,j-,r i"uy ..f.t absolrrentorv,8) instrumcnt! i proccdun- slrrzqcc do rellizacji pkr | _ 7.

!lonikrr.wanie standardotv .katlcnrickich on,"*)'no s\srenlar\c/rq irrrirlizic i (lcc'ie na (ran!rnktcrrrttktt stttdiorr: t r.'sr rrs rtit

z \r\nloqarni Rozporz4dzcnia l\lNiSW rv spra$iu
organizacrjnc Iiczelrri. irbt. prorrarlzic studia la

tit.

nickich rra podslarr ic coroclnlclt sprawoz(lln
z tlzickana,

. ir,(rc,,r(i\! i rrospir,re.jr ,,11q. p,,"pn,',1,",',1):li:;, ;1,::il';J;l;,jl]i:;: 
l':rze p';'r*'tdz':urrch rrir.ti

rl) P1r11111r57g111,t ks;rlilllreji /;rrr,,11,11r,,.1, ,,.,,,.rr,..i.,ti .i,'ri"",,.ii.i.',, 
li;lil:ll:;,.,fi:lillll,:: 

,rauez,rr:i. 
',r'1,,,s7,ir.*,,t,,1cr, ii"r,,,,r.,,.r, ir,,(iio\,. ,, L,howirlzujrl*nrr

l) ()l)sil(l) zljq'c tlttllrktrczn_rclt. przcz rrirrrezrcicli ;rharlernrchieh Prxl krtterrr zgorlrroSci iehI'rrlrlitikacjr /it\\()(lo\\\ell lspcejulizlre.ja rr,trrk,,,tlr. ,1,,,,,1.,"k-,,u,,t,,*. ) z prorrrrrlzrlr_r rtli zltjgeiitrrri.

i .l

rrrrlirirr ohe,jrlujc \\\/\\thir: \tr)l)lie ks/tltlccnril
rrPrrilr. rtrrtliir rlrrrlicgo \tr)l)niir i \tU(liir lrlectc!:()
. C I lIe\litr '

,rirsrsrrrrirc\crr qrerrc:rt.,,r: 'c'i'rric rr :).)l-]il',1]ii':iil,''l."'],]:l;:1,';'' ili
I) ehlrritktcrr:tJ kil kiclunllt \lu(tt()\\.



2) sr lrrctka abso ll errtl.
-i) prosrtltn trattczltttia iplan stutlitirr (np. zgrrtlrro(c progranrrr i t'rrrrn prorvadzrrnych zajqd z zakrescrl

rr ictlz-v i trnticjgtrroSci nir:zbgdnrch do osi4grriqcia zakladanrch krralifikacji absol*clta;
dr)\t()s()\\ilr)ic pr()grilnlrr tlo spccllili proliltr i tirrnrr lsztalccnia).

..1) Irlrs itllo.rosc 5t()so\\atrcBo sr itcrttrr IrC IS.
:) :1 labtrsl. czr li prtrurltnr ttltuczania p()s/e/cqoln\cll przcdrniola)\! (rrp zuoclnoic ntcnt1)r\c1r)a

trcsci poszezcgt'rlnreh llrt edrni0ttlrr z tr11111j117q1ji1cr nti slltrttlltrrlitnti rtitrrczaniit. pr()grJnte11]
rr.ruczanin oraz rlckllrorr irnr rni cl'ckt:rrrr i kszt;rlccrr ia ).(r) rrrrnuqaniu euzarninlcl-jnc (np adckrrirt'oic zrrkrcsrr rrlrnrrgurr i lir.nrr cgzanrinLr
clcLttiw ksztalccnia).

7) rrr rnngarria stl\\ ianc pritcom tll plonrorr_r rn (jczcli s4 \\) mng:rnc \\ prr)grilnlie
8) lirrnra i zlsatll przcprrtrradzania cgzantinu rl1plonrrtrrcgo,()) proumrn\ i lealiz:rcja pritkt\k \trr(lcnckich.

\)
occnajakoici zr19i rJlrllklcznrch odblwa siQ na podstn\\ic hospitacjizljqi ilnkictorvania.
Okresorrc hospit.rcje zaiqc dldaktlczn\eh s4 istotnlm instrurnenterr) oceny jakoici proccsrr
,Jldrtktycznego i stanowiil rrazny elcmerrt rv p(rccsic'ksztalcenia i doskonalcnia kadry. Ilospiticje
zljr;c dydaktlcznrch prowatizone s4 zgodnie z zasldami okrc:ilonymi rv Q 6.
ocena jakoici zljEc dldaktycznl'ch jcst *sponragana opirriq student6w. ustalonq na potJstarr ie
anonimowcj ankierv oceny ziygc dydaktyczrrrch nauczlcicla akademickiego, rvlpelniancj
tlobrorrolnic prrez studcnt6w ,\nkietowanie przeprorvadza sig zgodnie z zasadami okreilon_rnri p

opinie studenttir\ ()ral u\\agi zl\\adc w protokolaclr hospitacji zajqi clldaktycznych s4
\!\ k()rzvst) \\ ane rv okresowl,ch occrtach pracow nik(trv.

$6
Przcprorradza sig hospitacje z:rjpi drdaktycznvch prouadzonlch przez: as)stentorv, arjiLrnkt6rv.
wrkladorc6rv, starsz)ch rlyklado*c6rv, lcktortirv i instruklortiw. Dziekan nro2e przeprorvadzic
hospitacje ziygc innych naLlczl cieli akarlcrnickich.
Na pocz4tku ka2dego sernestru dzi!'kan prz\gok)rruje rarnow;.plan przeprorv ad zan ia hospitac.jr.
Plart ltospitac'ii porrittiett za*ierai nazwr przcdntiotorv hospikrwanych rv danyln senlestrle.
nricjsca zajqc oraz naz*iska osrib hospitouanlch ihospitul4clch. Zajpcia ka2dego pracownika
porrinrry brt hospik^vane przrnljnrnicj rt. tlit rrty lata. jczcli occna ostatnicj hoipitacji jcst

do zrkhdlrr; ch

stud iorv ).

I

(r

{.

_1.

t.

p(rr\ l\ \! na.

S llospitacie za19i dldaktyczrrych przcprowad,'aj4 Kicrounicl Zaklltl(rrr,'Krtctlr (lub ossbv przez
nich tlpolraznionc) rta potistauie plartrr hospitacji ustaloncgo przcz dzickana. Pral,ro hospit.rc.ji
przy slLrgujc te2 dzickanou i

W przlpadktr hospitac.ii zaiqi dldaktycznlch prorradzontch przcz nluczycicli akatlclnickich
zalrtrdnionrch w inrtrclt.ictlrtostkach orgitnizac).jnlch rrczclni dzickan przrgotourrje ramoly plan
hospilacii \! por()/rrl)icniu u kicrorrnikanri orlltorr ictlrrich icrlrrostex.
\\'izrtacja zajgc drtlaklrcznych P17g7 hrrspitui4ccgo,,tlbi*rr siq \v \pos(jh rriczuporrictlzian_r. rv
rirrrr0lrrrnt tcrntirric z jgc tlrrrrcg0 sclrrcstrtr.
/ |]tzc|rorr rtlzotte'i hospitacii sporzildza siq protokt!1. ktrirv hospilujrycr pr,,ckazrrje lzickarlrwr
lkrrpitrrjilcv icsl rob()r\iil/itn\ rr e iqgrr jcrlncqrr lrgrxlnia trd Llnia hospitacji ornrirvii lrcsc
l)r()l()k()lu z ltosltitorr;rnrrrr. Zllccany lzr!r ltrotrrkolrr z hospitacli zujqc zar,,ic.r;r./lrl4ctnik nr I

\\{lild do Prololtrltirr hospitacji z;tir;c rtta rrr,|leznic tlzicknn. osohr rrporruzrritrrre przez rlziclarra
()til/ hc,,'P()\lcJlli luzclozottr ltrrspilrrrr.rtcgo I)ziekllr plzulltzrrjc irrlbtnrrrc.jc p,recrrie hqspitlrejr
ttjqc \\r,lziitkrsei K,'111;..1; rlri. Ocen\ K.r(ir"\

\;
\llklelo\\,llllc. () ll()t\rlr tltr)\\il \\ \ i. rkrlrczr rrszrstkielt zlrjgc r.lrtlltktrezrrtelt pr.,rcrritlu irrrrrelr
Ilrtltlttni il)r()glillllrlllli \lrrrli()\\ rlttrrrilrtrt brc l)r'lcl'l()\rit(l/ilne nic rzitLlli,,'j rtiz r.rtz rtit trzr llrtl.
Krrcstttltllttittrz;tltliclr ttit \\s/\\llicll \\\(l/iltlilcll l)r)\\inicn ()l)L.ltn()\rilc itrltlogieznc lrcsei \\'zor
urrlcclrncgrr kscstiorrar irrszlr .trrlicl\ sl,ut(r\t i,/;rlilczlil, rrr I



2. Dzickan przvgotorvLrjc ranrorvy plan unkictyzacji, Lrrvzglqtlnra.l4c prry tlm plillo\v11e ,.rkresg1ve

:r.;:1":;:'..r.'"'i 
.kadcnrickich i poprzcdnic npin," u-piorrutr,,,iy.t., prr.r..ln,,,"g,, uu,,.)y.i"fu

ztslirrrleh rr ankictlzaeji. Wglrld (lo \\_\pclnton\ch
n ieqo ull6\\ a,rn rone.
niki badania irnkictorrcqo i l.rrzekazrrjc inlbrnraelj o
s. Ocenl Kadry .

I i\lo.ikrrtrrranie rr:rru,kor'ksztalcenia inrgunir,Ll8i strrditiw p.lega na ()ccnie:l) zrrsoborr bibliotccznrch, w szczcg.llnosci ieh rrkt Lralizou an ra pod kiltcrn porrzcb prircownilow
^, 

i sludcntorvrrraz drrstgpu strrdcntotv rlo kontptrterorrrch baz d0n_\ch.l) jakoici infiastruktLrn rJyrj.rltlczncl 1r"i. .t1.'l,rirn.rre, rstr \r\posalcnic w lrodki.rrrdio* izualne , r\,\posaz!.nie hboratririow, rlostgp clo internctu) | J!j (k)stosd \\ irl iir do rloscistudcnti)w,
,) 

1]:1!Oii,.' , 
i przqirzystoSci inf'<:rrnacji 

srronactrInternetowych rrydzial6\. i inst)tuti)\\ ), rv formacrr rkicrunkach lspecjalnoSciach) ksztalcenia
kszr.lcenia, rniqdilna.o,lo,,nei wspolpracy l,"i#:;krvali tlkacjach za* odol.1ch absolwcrir6rv,
pr.grarnourch przedrnloru. .pirn.h lit",utu.y przednl i.to\\ ej, ,,o'uuno*rr,,r,l"tllJf!dldakrycznlch irp.,

rny.ch i niestacjonarnych.
udiirrv porvinrra rruzglgdniac opirrie sttrdenttirv
raco\!ni k()mptrtcrorrej i dziekanatu Zalecany

.1. IJadunie irrrkickrrrc (,,,godnie I g j9
po\\()l.n\ nl przez dzickana. Anxrcra
rcprclcntitf\ \r t)o(e .jr"j wl nrkirrv.

,\naliza i occna progrilntu tlollcz4cego trrobilnojci
1 lunhr]onlu4cej rrlrniarrl stutlentrlrr w rarnach

mobilnoici studcntdw.

ust.6 Stittutu t.rczclni) przeprorradza zcsptil rv skladzic
pow||lr)a trl'c p rzcprorr aclzon a w splrsr,rb zltpervni j4cy

$e
sl udent(iw ijcgo realizacji dotyczy.:
ulllow ponllgdzy uczelniami rv zakrcsie progranr6rv

2)
J)

gi student6w (pLlnkttiw ioccn),
enkiw podczas kszlalccnia rcalizouaneqo naci ksztalccnia (np. uarrakcyjnicnie Jfcrty

z\Jcldlaiqclch (polskiclr i zagranicznrch) na ternat

organizacr j,e, zrcie srudenckie. ,,.,",n ,,1,1',1),,11,.'."j:,[::*'1il:,,;"_tr,1i,,:)I;:i",,,i:iJ":,i,ili
lirlecltrrr krrcstiorrariusz trccnv starrorri lalllcznik nr J.

I :zr slirrlnic rrpjrrii plac.,tllrrrcrirv o poziolrric lrltsoltrcrrltirr. {,ezclrri trrlht rr;t sig
( )pirtic pr.lrc rrrllrw e ri rr poztrol4 rlr

tilt,tlltltlrtreh l)()tr.,/el) r.\11klt l)rilc\ i
(xl()\\ ego Przr szh elt l.lt.ilc()\\ nik(i\\
K;rlicr'.

{)

slu(li(i\v o(lb\ \!it sig poprzcz
pr'(l-grtrlr u rtruczrtn ia. kitdn

cli'krtiw cdrrkacji.,zalccani
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$ tl
Liuzclnranl Systcrn /rrporrriitrria i [)oskon.rlcnil Jakoici Ksztalccrtia opicra si!'na rryLlzialtt*1ch

zcspolach ds. zupcrrttiuniit.jrrktlici ksztalccnia orrz Scnitcli!'i Konrisji ds Ksztalccnia.
l)zickan organizrr.jc \\stcnl zapcrrniunia i tftrskonalcnia.jako(ci ksztalccrria tta srroittt rrrclziale.

porroluiilc czlrrnkow zcspol,!rr ll okrcs ku.lcrrcji organrirr lJczelni. l)o zatlali rrytlzialo*1ch
zcsperlir* ds. z.rpclrriurriu jaktrici ksztulceniit nalczl rcitlizrtcjr zrdafi okrc:ilonrch tt \ I pkt l-7
\)raz przcdsta\\ iiltic ich rrtltikrirv dzieklnorri [)zickln przcdslarvia spratrozdanie z rlziltlattta

rrrdziirlorrcgo s\stcnlu /itpc\\nilnia i tloskorrtlcrril .ilrko(ci ksztalcenia prorcklototri ds.

drLlaktycznlch \\ tclninic do l5 paldzicrnika kaidcgo rokLr akadcnrickicgo. \lzr)r sprlrrtrzdrtnia
:trrrorr i lal4cznik ttr 6
/l dzialanie systcrnu zupcrrniania i doskorrllcrri.r jakoici ksztnlcenia na rrrdzillc. w t\nt za

lcrrrinorve przcprorradzanie ankietyzacji. oprlcorrrtrtic rvlniktirv badan rtnkicto\,')ch orlz ich

\\\korr)stanie rr proccsic d()skonalcniajakoici ksztalcenia. otlpotriada dzickan.
/ulccane k\\cstt()nilrilrs/c Lrrrlict (zalEczniki l-5) nrogrl b1c rlecyzjq radv rrrtlzialtr tttodl fikt,*rtnc
rr cclu dostosrrrrlnil ich do spccltiki prorradzonlch kicntrtkirrv rrraz wldzialorrych s)stcnlow
zapur niania i dosktrnalcnia jakoici kszlatccnia,
Rady rrldzialirrv przrnljrnnicj raz w roku lkadcnrickinr poil igcljrl jcdno zc sloich postedzefi

zlqadnicniom doskonalcnia jlkoici ksztalccnia, rrlkorzystLriqc w tym zakresie intbrmacje

rrzlskanc rv rrlniku dzialania Uczelniancgo Systentu Zapc*'niania i Doskonalcnia Jakoici
Ksrtalccnia l)rotokoly z posicdzeri rad w1'dziah.lv clotlczqce jLrkoSci ksztalcenia porlinrrl byi
przckazyrranc prorcktororr i ds tly daktycz ny'c h.

Scnacka Kornisja cls. Ksztalccnia na podsta$ie analizl' sprarvozdari zjcdnostek organizacljnlch
[,rcze ln i:
l) sporzqrlza spra*ozdanie z dzialania Lrczclttiattego S)stemu Zape\!niania i Doskonalcnia

Jakodci Ksztalccrtia i raz w roku przedstawia.ie Senatorri,
opracorvLrjc wnioski deitvczqce clzialania systentu i projckty-1ego modytikacii iesitltracji.
przcdsta\4 ia rckonrcndacjc (lotlczqce upo\tszechniilnia wzor6w dobrych praktyk w dziedzinic
jakoic i ksztalccn ia.

$ ll
.lctlnostki migtlzlwydzialorrc rv oparciu o [-rczclniany Svstcrn Zapcrvniania i Doskonalcnia Jako(ci
Ksztalcenia buduj4 wewnglrznc s)stcnry. dostoso* ujilc jc do spcclfiki ulasrrej dzialalnoici. Za ich
rrdro2cnie i rcalizacjg otlpo*irdaj4 kiero*nicy jcdnostck. Raz rv roku kicrounicy jednostek

rniqdzyrrldzialoulch prlcdsla\\iaj4 sprauozdanie t dtittlaf prorektororvi ds. dytlakt;czrrych i

studcrrckrch rv lcrrttrrtie do l5 pirzdzicrnika kaZdcgo roku akadcmickicgo.

6

l)
_i)



Zal4cznik nr 1. Wz6r protokolu z hospitacji zajqi.

Protok6l hospitacji zajtd dydaktycznych
na Wydziale

I Dane ogirlne

II Ocena zajgi lkaZ<te zttanie mo2e uryskac jcdnq z lrzcch ocen: 0 - niczadowalajeca. I zada*alajqca. 2 -
\ll-'162nrajqca)

f)ata Godzina Stan osobowy grupy / obecnych Nr sali

Katedra./ Zaklad

Przedmiot

I nLt:tt' o : goLl na a progra n e n s ! uJi (^r )

Forma zajqi ,ttAlaJ. irrrc:t'nu.
s!nt oriun. labordtort m ilp )

l:go.l n ie . progra me m :aJQL:)

Prorvadzqcy zajgcia nnl r st,,p,ei
nduliotr't, imrl i na:\etsko, sktnovtsko)

Hospitujqcy za.lqcia, ntul t sr,,pt n
nd u kol! v, t m iQ i no:1r i r *o, s I dnov\s ko)

Przygotowanie zajqd

L ZgodnoSi przekazywanych rre6ci z programcm przedmiotu.

2. Zgodnoi( przekazywanych treSci z sylwetk4 absolwenta danego

kicrunku.

3. Dob6r prczentowanych tre5ci do tematu.

4. Wykorzystanie pomocy dy'daktycznych / naukowych.

Realizacja zajEi

l. Sprccyzowanic celu zajqi / podsumowanie zajgi.

2. Klarownoi6 i poprawnoSi nlerytor)'czna przckazywanych treSci.

3. Spos6b i umicjgtnoSi przckazyr,r'ania rvicdzy.

.+. W),korzystanie rviedzy studenttiw przekaz.ane.i rv poprzednim okresie

nauki.

5. PunktualnoSc rozpoczgcia i zakoriczenia zajqc.

Kontakt prowadzqccgo ze studcntami

l. z\ktyrvizorvanie / zainterr:sorvanic studcnttiw.



2. Mo2liwoSci stawiania pytan przez student6w.

3. KomunikatywnoSd prowadz4cego.

4. PoprawnoSC jEzykowa prowadz4cego.

5. Dostosowanie tempa zajqd do moZ:liwo6ci student6w.

III. INNE UWAGI OSOBY HOSPITUJACEJ

2.

J.

IV. ZALECENIA OSOBY HOSPITUJACEJ

I

2.

J.

Podpis hospitowanego Podpis hospituj 4cego

Zapanaden si9 z protokolem

Data Po@is Kiercwaika



Zal4cznik nt 2.

Ankieta oceny zajtd dydaktycznych

Prosirny o oceng zajgd dydakrycznych, na kt6re uczgszczalc(a)S rv biei4rym roku
akademickim. w kaid4 krntkq rvpisz cvfry od I do 5, gdzie latJen ctzntcza, ze w danlm lspekcre
oceruasz prorvadz4cego bardzo nisko, a 5 bardzo rvysoko. ,\nkicta jest lnonimorvr.

Rrrdzaj srudi6w: stacirrnrrrnc; niusr.;rcjorr:rrnc; I sropnia; II sropnir; icdn()litc mrg'.tcrskic (uh;de. ponk,rjli4

Rok akademicki: . scmesr: .. Kierunck erudi6w (lub specjalno66)

Nazva przedmioru:

Rodzaj zajqd: w.vklad, iwiczeniu, Lrbornrrrrium, korrwcrs:rtorium, p rrlckt (thnrut potAnilir)
Nazwisko

.d
u^
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.(J F^.R Ei
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.u P"

t d.s
l! E
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-NES RF?{
=NO^"xE

-
fEqi
'=.N
.P cB2s0
(r|5zt

aA.o.u!|
'? .N

^v9' .::uA4
dE

,

-'
-!.5:98
ONtr .9
AN

P.5
+{ .E.g on9l
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Uwagi studenta:

0-2 powyzej 2

1 powylej 2



vazne! Poruevai Przr-c7'lnn sig do zapervruenia r dalszcgo closkonalenu standard6rv cdukacjr.
Pr.simy zatem o rzetelnc, przcm'slane i szcztrc odporvicdzi nr pvtania umicszczonc p.nrc;.
Prrgnicmy jednocze$nie z,nznacz,t.c,2e ankreta me charaktcr nnonim.rrw i n.ie nalezy ;e1poclp is r-u'a i.

. . Odpowradal4c na pvr:Iru. j. proszg p:rmigrnc () t),rn, zc picnvsza cz€ii ankrct' don cz'
rrgolnych opimr na tcmat zadowolcnia. z t6in.l'ch aspckt<irv ksztllccnra na uczclni i kl.,runkl ,r

h ptzedmiot(rrv.
a kilka

odbyrvanr.ch ll ll ll n n

Zalqcznik nr 3.

Szanorvni Parisnvo,
ANKIETA EWAIUACYJNA

Chcichbvimv zaprosii \{'as do. l4.pelnicnia nuriejszej nnkicry, dotl.cz4c!-oceny lnko(ciksztalcenia na UniN'crsytccie w Bialymstoku. r)oznnnic pafisnva opimi jest dlo .r^. ,Lr.g,ilrri.

B) Czy ur',a2asz, 2e dostppnoi6 i 1^ko6i po--iy n*L,r.or-.h i ININr
C) Czy wwa2asz,2e spos6b p.o.r,odz.ni, -^1g. i rnI,,&I^G2",[ NTTtrNnil

.\) vy obowr4zkowc

rvtczcnia r konrversatorin oborviqzkorvc

C) Scmrnaria r

r)) r,
Lektora

i Iaborntoria

I'rakn k-r i uczclni4
ll) Scnsorvnoid i przydatnos6 prac zaclarvanr.ch d<r lnrlnnsiln-l()dzlclllcgo pfz\eotowanill ltrD opracowanra
IJ IndvrviJualne konsultrc;e

D) Czv urva2asz,2e ofer a \i'\'Dom p

Il) Czv urvazesz ie ne -frr.nirh ctrr,linah n^-,i-^^ kv6 \.igcej za;gcv!\!rlLc,Za,€cIL_JnxI

cesu

zaznzcz,,tie d,oty czy".

3) Co Twoim zdaniem nalei^lo
ksztalcenia na Twoim kienrnku?



4) Jak ocenil(a)by6 iako56 infrastruktury
dydaktycznej wykorzystywanei w ptocesie
nauczania? Przy ka2dym elemencic zaznacz jedn4
odporviedi, czy ocerul(a)by6 j4 bardzo dobrze, dobrze,
przeciptrue, Lle,btdzo lle. Je6li nie mialei kontaktu z

r\) sale \'1,klxde1ys

B) slle cu'rczcniorve

(l) irodki audiorvizualnc i multrrncdialtc

D) rvvposaieme laboratorium

IJ) dostgp do Intcrnetu
5) Cry zawane na stronie intemetowej Twojego
wydzialu/instytutu informacie zapewniaiQ uzyskanie
wiedzy dotycz4cei:

,\) oferorvanych poziomrirv i form ksztalceni:r

B) krvahFrkacji zarvodos.l.ch absohvent6rv

C) jakorici ksztalcenia ponvretdzoncj przyznnnvmi jednostcc
cer tv hka ta mt

D) mo2lirvodci r,vviazdu na inne uczclnic

E) programu i planu srudi6rv

E) harmonogramu zajgi dvdakh'cznvch

F) treici programou ch przcdmiotow

H) krv'teri6rv oceny zalsczanych przcdmrotr5rv

6) Jak czqsto odwiedzasz sttonq intemetowg
wydziafu/instytutu?
Ittzy kaidym elemencie zaznacz 1edr4 odpowiedi.

T1 Czy godziny otwarcia dziekanatu umoiliwiajq sprawne
zalatwi^nie

8) Cry niiej wymienione informacje przckazywane s4
przez pracowni.k6w dziekanatu rv spos6b wyczerpuigcy?

4
o.d

z

Hg

HIgF

N'

N'

-\ ) inf<rflnacjc don cz4ce toku studr<irv

N'



B) ) rnformacje dotycz4ce sprarv sh pendialnvch

C) inform:rcje d()t)czqce oplat z:r srudin

9) Jak czgsto odwiedzasz dziekanat w celu zatatwienia iakieiS
sptawy?
Zezntcz i

10) Og6lna ocene pracy &iekanatu.

11) Uwagi i proporycie zmietzaiqce do usprawnienia pracy &iekanatu,

Cz€56 ankiety dotycz4ca funkcjonowania ptacowni komputerowei

12) fak oceniasz funkcionowanie ptacowni komputerowej?
Pzy ka2dyrn elemencie zaznacz iedn4 odpowiedi, czy
ocenil(a)byd j4 zdecydowanie tzk1, raczei tak; ani tak, ani rue;
tacze) nie; zdecydowanie nie.

;\) Czy godzrny ohvarcia umo2hrviaj4 efekt)"rvne korzyst,rnie z
cou'ni?

B) Czv ilo5i stanowisk komputeror',ych jcst wystarczai4ca?

C) Czv stanorvisko komputerowe spelnia nvo,e oczekrrvania

D) Czy rv razie potrzcby pracorvnicy pracorvni udzrelal4 f:rchorvcj
)

13) Jak czqsto korzystasz z pracowni komputerowei?
Zaznzcz I

14) Og6laa ocena frrnkcionowania ptacowni
komputerowei.
Przy kaidym elemencie arzoacz iedn4 odpowiedi, czy

G;

>3



oce l(a
bardzo ile. MoLesz

dobze, dobrze,
iedl ,,nie rnam zdania".

15) Uwagi i proporycje dotycz4ce usprawnienia funkcjonowania pracowni komputerorvei.

16) OkreSl iak czgsto korrystasz z
poszczeg6lnych bibliotek i czytelni. 'Ztznacz iedn4

Pnynaj-
mniey kilka

Krlka Krlka
I^Zy w rTzy \t

miesi4cu roku
Rzadziei

razy w

.\) Bibtiotcka Uni
B) Brblioteka lcdnostki unirversl'teckiej, rv kt6rc;

rwdzialorva. ins$'rutorva
C) Inna, rue rwmieniona rvy2cj bibliotcka. Wpisz, o

li-::i:1
I I Oceri wybtane aspekty kotzystania z g{6v,'ne j
Biblioteki Uniwersyteckiej oraz biblioteki Twojego
instytutu lub wydziatu, rvpisuj4c w odporviednie kratki
cyfry od 1 do 5, gdzie 1 oznaczz oceng najniisz6 a 5
nalvyzszt.

Biblioteka
Unirversytecka

im. Jerzego
Gie&oycia

Biblioteka
jednostkr

uniwersyteckiej, rv
kt6rej studrujesz
(np. wydzialowa,

;\) DostgpnoSd Iektur oborv.i4zkorvych

B) Ogcilne bogacnvo ksiggozbioru w zakesie tcman.ki
studi6w

toru (dost

G) Warunki <l o r, y* czy zw l asz c z-a c zv te ln i)
f l) l\lo2hrvoii konrorvania tckst<!rv

l) lrlo2hrvodi korzvsttnia z Intcrnctu itckstcirv
clckuonicznvch

unv rowluez o ie krlku
T,aznacz stt, o1a, plci. I(obicra: NIg2czr zna:

'fn b srudrcirv:

Stac;onarne

Niesr:rc jonarnc (rvicczorot

Nicstrc jonlrnc (za<>czne)

!
'c)rn

I)roszg rvpisai srvri j rok trrodzcrria: lntr!
Srcdnia t,ccn.
l),rni2ej 1,{r{r: f]
3,00-.1,{9:

3,50-3,99:
n
n !!

{,00-.1..19:

-1,50-5,r)0:

htcrunck:





Zal4cznik nr 4a. Wersja polskojgzyczna.
Ankieta student6w uczestniczEcych w wymianie migdzyuczelnianej

Szanorvny Studencie,
zwracilmy siQ do Ciebie z pro5bE o rzetclne wypelnienie ponizszej ankiety, krora ma na celu poprarvg jako5ci
ksztalcunia na naszynl Wydziale. Poniewazjcstes uczestnikiem lvynriany studenr6w nriqdzy uc)elniimi. z
pervnosciq podczas pobyru na tej uczclni nasuwaiq ci siq pervne propozlcje mogqce przyczynii siE do popruuy
procesu ksaalcenia na naszym Wydziale. [,icz]my, 2e bqdq one przemlSlune i szczere. Ankieta icst anonimowa.

I. Ocei program nauczania na Wydziale .,......,.,,., UrvB:
I . rnozfi*oSi indyrvidualncgo ksztaltowania prograrnu nauczania przez studcnt6rv (pr,,r/,tr eil * luicitrtl
odpo\r,ied:):

satyst'akrjonuj4ca,l nie s aty s fa kcj on uj4c a
2. ro2norodnoSi specjalizacji: satysfakcjonLrjilca / nie satysfakcjonuj,lca
l. roznorodnosi przedmiot6w specjalizacyjnych: satystakcjonui4ca / nic sarysfakcjonuiqca
4 ro2rorodnoii miejsc odbywania praktyk zawodowych: satyslakcjon,l4ca / nie satysfakcjonu]4ia

Twoje propoirycje zmian:

ll Ocei pracq pracy kadry Wydzialu ..,.....,..... UwB:

I aktywizacja studentow podczas zajQC przez \}rykladowcorv:
2. kontakt rvykladowc6w ze studentamt:
3. poziom wymagai wykladowc6rv \vobec studentow:
.1. poziom (ako3C) prowadzonych zajg( przez wykladowcow;
5. zro2nicowanie metod,,material6w i pomocy dydaktyczny-ch

Twoje propozycje zmian:

satysfakcjonujqca / nie sa tvs f'a kcj o n uj qca
satysfakcjonujqcy / nie sa tys fa kcj o nuj 4c y
satysfakcjonujqcy / nie satysfakcjonuj4cy
satysfakcjonuj4cy /' n ie sat-vsfakcjonuj qcy

wykorzysWwanych podczas zajgC:
srtysfakcjonujEce / nie sa tys la kcl o n uj i1c e

lll. Ocei organizacjg procesu ksztalcenia

I funkcjonowanie dziekanatu;
2. funkcjonowanie biblioteki:
3. [unkclonowanie pracowni komputerowej:

Trvo je propozycje zmian;

satysfakcjonuiqce / nie satysfhkcjonuj4ce
satysfakcjonujqce nie sarys fakcj onujqce
satysfakcjonujqce i nie sarysfakcjonuj4ce

Iv. Napisz, jak oceniasz poziom i organizacjp proccsu ksztolcenia na nasz) m wydziale w por6$naniu do
Trvego Wvdzialu macierz)stego.



Zal4cznik nr 4b. Wersja anglojpzyczna.

Evaluation form for the international studcnts at the Faculty University of
Bialystok

Dcar ( Erasmus) Student.
Wc rvould Iike lo ask )ou to rcliably fill in this evaluation fbrm. lt will help to inrprove the quality ofeducation
tlheFaculty..........,Universityol'Bial)'stok.Wehopcyouwill share lour comments and c\perience with us

lnd we count those rvill bc thought through and sinccre. This evaluation is anon)tnou5.

I. tlow do you evaluate the orgsnization of the
University of Bialystok:
l. communication with progrant's coordinltor:
?. organization of vour arrival;
i. selcction of courses:
{. dormitory conditions:

international student €xchange at the Faculty of

saris lirctory,' unsatislactory
sat ist'actory/ unsalistacloD,
salis laclorv, unsatisfhctory
satislhctor)/ unsatisl-aclor\

Your comnten(s:

ll, How do you evaluat€ the work of course instructors:
I motivation to work:
2 conlact with the studcnts:
3. level of reouirenrents:
.l quality ofrhe course:
5. use ofdifferent tcaching mcthodslnraterials during the course:

satislactory i unsatisfactory
satisfactory /' unsatisfbctory
salisf actor) / unsittisf'actory
s tisfactory,/ unsatisfbctory
salislactory,/ unsatisfactory

Your comments:

IIl. How do you eyaluate the organizaiional structure of lhe Faculty?
L Dean's otfice work: satisfactory; ,nr"iirfa"torv
2, Lrbrary work: satislbctorv,,unsarisfactory
3. Computcr Lab work: satist'actory / unsatisfactory

Your comment

lv. Please, compare the organizrtion ofstudying programs antl fldministralion at thc Faculty ..........,
Universiay of Bialystok with vour home University:



Zalacznik nr 5.

ANKIETA ABSOLWENTA

Szanorvni Panstwo.
na Uniwersytecie w Bialymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapervniania i
Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia. w ramach jcgo realizacji co roku przcprorvadzane sa1

badania ankictorve rvSr6d naszych absolwent6w. Przyczynia.iq sig one do podnoszenia
standardow edukacji. W zrvi4zku z tym zwracamy sig z proSb4 o rzetelne wypelnrente
niniejszej ankiety. Odpowicdzi na pytania powinny byi przemySlane iszczere. Badanic rna
charakter anonimowy.

l) Postaraj sip ocenii na ile przydatne. w kilku
wymienionych ni2ej obszarach, byly przebyte przez Ciebie S t t
studia. Jak s4dzisz, w jakim stopniu odbyte przez Ciebie E : E

A) znajomodci zagadnieri teoretycznych

B) umiejEtnoSci rozrvi4zywania praktycznych problem6w

C) zdolnoSci do ch zarvod6w
D) umiejgtnoSci pracy

E) umiejgtnoSci komunikacyjnych z innymi lud2mi

F) umiej gtnoSci samodzielnego doksztalcania sig

G) orientacji i rviedzy o Swiecie

H) moZliwoSci realizacji wlasnych zainteresowari

2) Jak ocenil(a)by6 poszczeg6lne elementy procesu
dydaktycznego na Twoim kierunku?
Przy kazdym elemencie zaznacz, czy ocenil(a)byi go bardzo
dobrze, dobrze, przecigtnie, fule, czy te?budzo 2le. Je5li nie
mialeS kontaktu z okre3lonym elementem studi6w, zaznacz

A) Wyklady cbowiqzkowe
wiczenia i konwersatoria obowi4zkowe

C) Seminaria i proseminaria

D) Przedmioty

E) Lektoraty

F) Warsztaty i laboratoria
G) Praktyki i poza uczelniil
tl) Indywidualne konsultacje

[) Organizacja studi6w (rozklad zajpi irp.)

3) co Twoim zdaniem naleialoby zmienid w pierwszym rzgdzie, by poprawi6 og6lnq iakosd
ksztalcenia?

F.g'g7 9.t ri .N
iq-ororob
^Pii:-:NoxoxN!€-tsoNh
Fdf4t



4) Jak oceniasz

5) Czy gdybyi j eszcze raz zdawal(a) na studi4 to wybral(a)byS ten sam kierunek?

A) tak I B) raczej tak! C)nie I D) raczcj nie I
6) czy gdybys jeszcze ruz zdavtal(a) na studia, to wybral(a)byd uniwersytet w Bialymstoku?

A) tak I B) raczej tak! C) nie ! D) raczej nie !

Na koniec prosimy o podanie kilku og6lnych informacji na sw6j temat.

4) Jak oceniasz kompetencje nauczycieli akademickich i
innych pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku na
Twoim kierunku?
Przy kahdym elemencie zaznacz, czy poziom profesjonalizmu
danej grupy ocenil(a)byS jako wysoki, raczej wysoki,
zr62nicowany, raczej niski czy tez niski.

FE = :> ;.- = .?
iE i:eg:€t:E lE
iE g 

-g€ -'uJ -€ 
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A) WSr6d samodzielnych pracownik6rv naukorvo-
dydaktycznych

(dokto16rv habilitowanych i profeso16w)
! I T n u

B) \\/Sr6d adiunkt6w i rvl kladowc6w idoktor6w) r I r n r
C) WSr6d asystent6\.v (magistr6w) tr ! I ! T
D) W516d pracownik6rv administracji

(dziekanat, sekletariat itp.) tr r I T T

Zaznacz swoj 4 plei .

Kobieta: LJ Nlgzczyzna: l Proszg wpisai srv6j rok urodzenra:
Trvb studi6w:
Stacjoname

Niestacjoname (wieczorowe)
Niestacjonarne (zaoczne)

tr!
T

Rodzai ukonczonvch studi6w:
Jednolite magisterskie f
Pierwszego stopnia I
Drugicgo stopnia I
'Irzeciego stopnia n

' ''" : _i_,:i:_. 
1

..".................... i



Zal4cznik nr 6.

Sprarvozdanie z dzialania wydzialorvego
systemu zapewniania i doskonalenia jakojci ksztalcenia

w roku akademickim , ,

Wydzial

kicrunek studi6u'... ... ... .

liczba student6rv lilcznie. ....... !v t)'m: na stutliach stacionarnych

na str:tliach niestaci
1. NIONITOROWANIE STANDARD(iW AKADEMICKICH
Opis podjerych dziufurt i uz1'skuny-ch re:uhu6tt,

Wnioski:

2. OCENA PROCESU KSZTALCENIA

Opis podjqtych LJziutail i uzyskunyc'h rezultutrjtu

Wnioski:

3. OCENA JAKOSCI ZAJE.CDYDAKTYCZNYCH
Opis pnljq4't'h d:ialari i uzy.rkunl'ch ro:ultLtttirv

4. MONITOROWANIE W,,{RUNKOW KSZTAI,CENIA I ORGANIZAC.'I
STUDI6W

_-_

It)pis 
potlittych dziuloit i uz)skunych rczultut6v)

5. OCENA jIIOBILNOSCI STUDENI'6W



Opis podjgtych dzialafi i uzyskanych rezultat6w

6. UZYSKIWANIE OPINII ANSOI,WBXT6W IICZTT,NI O PRZEBIEGTJ
ODBYTYCH STUDIoW

Opis podjqtych dzialah i uzyskanych rezulta!6w

7. UZYSKIWANIE OPINII PRACODAWC6ffi
ABSOLWENT6W

Opis podjqtych dzialuri i uzyskanych rezullat|v,

uwagi dotyczqce dzialania uniwersyteckiego Systemu Zapewniania i Doskonalenia
Jako5ci Ksztalcenia (wnioski, propozycje, sugestie)


