
Uchwala nr ll70
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 2l grudnia 2011 r.

zmieninjqca Uchwalg nr 792 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie

wprowadzenia w IJniwenytecie w Bialymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia

Jakoici Kszlalcenia

sl
Na podstawie { 24 ust. 2 pkt l5 Statutu Uniwers}'tetu w Bia}ymstoku w zwiqzku z art. 66 ust. 2 pkt 3a

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n zm.)

oraz g I I ust. I rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyLszego z dnia 5 pa2dziernika 201| r.
w sprawie warunk6w prowadzenia studi6w na okreSlonym kierunku i poziomie ksztalcenia (Dz. [J. Nr
243 poz. 1445) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastppuj4ce zmiany w Zalqczniku do

Uchwaly nr 792 Senatu Uniwersltetu w Biatymstoku z dnia 25 marca 2009 r' w spruwie
wprowadzenia w lJniwersytecie w Bialytnstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia

Jakoici Ksztalcenia:

l) w$ | , pkt 4 otrzymuje brzm ienie:

,,4) zwigkszenie mobilnoici student6w/doktorantow w kraju i za granicq. a tym

samym zwiEkszenie ich szans na rynku pracy";

2.1 ti 2 otrrymuje brzmienie:

,,1. Uczelniany System Zapewniania iDoskonalenia Jako6ci Ksztalcenia obejmuje:

I ) monitorowanie standard6w akademickich,
2) monitorowanie i doskonalenie procesu ksztalcenia,

3) oceng jako6ci zaj96 dydaktycznych,
4) monitorowanie warunk6w ksztalcenia i organizacji studi6w,
5) ocenE mobilnoSci student6w/doktorant6w,
6) uzyskiwanie opinii absolwent6w Uczelni o przebiegu odbytych studi6w,
7) uzyskiwanie opinii pracodawc6w o poziomie zatrudnianych absolwentow

studi6w wyZszych,
8) monitorowanie karier zawodowych absolwent6w studi6w wyZszych'

9) instrumenty i procedury slu24ce do realizacji pkt I 8

2. Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jako6ci Ksztalcenia obejmuje
wszystkie formy studi6w i poziomy ksztalcenia (stacjonarne i niestacjoname
jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia.

studia trzeciego stopnia - doktoranckie i studia podyplomowe), z zastrzezeniem, ze

na studiach doktoranckich i podyplomowych zasady jego dzialania stosuje siQ

odpowiednio do formy ksztalcenia.";

3) w$3:
- w pkt I lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) zapewnienia minimum kadrowego zgodnie z wymogami rozporz4dzenia ministra

wla3ciwego do spraw szkolnictwa wyzszego okre6laj4cego warunki jakie muszq

spelnia6 jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzi6 studia na okre6lonym

kierunku i poziomie ksztalcenia.",

- uchyla sig lit. c,

- uchyla siE pkt 2,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:



,,3) obsady zajgt dydaklycznych ptzez nauczycieli akademickich pod kqtem

zgodnodci ich kwalifikacji zawodo*ych (np. specjalizacja naukowa, dorobek

naukowy, do6wiadczenie zawodowe) z prowadzonymi zajgciami.";

4) S 4 otrzynru.ie brzmienie:

,,1. Dla studi6w, kt6rych cykl ksztalcenia rozpocz4l sig przed rokiem akademickirr

201212013, monitorowanie procesu ksztalcenia opiera si9 na analizie programu ksztalcenia

i obejmuje w szczeg6lnoSci oceng sp6jnoScijego nastQpui4cych element6w:

I ) charakterystyka studi6w,
2) sylwetkaabsolwenta,
3) program nauczania i plan studi6w (np. zgodno66 programu i form prowadzonych

zajpt z zakresem wiedzy i umiejgtnodci niezbgdnych do osi4gnigcia zakladanych

kwalifikacji absolwenta; dostosowanie programu do specyfiki profilu i poziomu

ksztalcenia),
4) prawidtowoS6 stosowanego systemu ECTS,
5) sylabusy poszczeg6lnych przedrr.riot6w (np. zgodno56 merltoryczlla treSci

poszczeg6lnych przedmiot6w z obowi4zujqcymi standardami nauczania,

programem nauczania oraz deklarowanymi efektami ksdalcenia),
6) wymagania egzaminacyjne (np. adekwatno5i zakresu wymagari i formy

egzaminu do zakladanych efekt6w ksztalcenia),
1) wymagania stawiane pracom dyplomowym (e2eli sq wymagane w programie

studi6w),
8) forma i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego,
9) programy i realizacja praktyk studenckich.

2. Dla studi6w, kt6rych cykl ksztalcenia rozpocz$ sig w roku akademickim 20l2lZ0l3
i p62niej, monitorowanie procesu kszta{cenia opiera sig na analizie i ocenie

program6w ksztalcenia oraz ich realizacji, w szczeg6lnoSci na analizie i ocenie'

odpowiednio do formy ksztalcenia:
l) sp6jno56 koncepcji ksztalcenia,
2) zgodno6ci zakladanych efekt6w ksztalcenia z KRK, ich sp6jnoSci z treSciami

ksztalcenia i metodami dydaktycznymi,
3) zgodno6ci programu studi6w (w rym form prowadzonych zajp6) z zakresem

wiedzy i umiejEtnoSci niezbqdnych do osi4gniqcia zaktadanych efekt6w
ksztalcenia oraz dostosowania programu do specyfiki profilu i formy ksztalcenia,

4) prawidlowo(ci stosowanego systemu ECTS wraz z analizq wykorzystania przez

student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych mo2liwoScr

stwarzanych przez ten system,

5) zgodnoSci sylabus6w poszczeg6lnych przedmiot6w z programem studi6w oraz

zakladanymi efektami ksztalcenia,
6) sposobu weryfikacji zakladanych efekt6w ksaalcenia w zakresie wiedzy,

umiejqhodci i kompetencji spolecznych na kazdym etapie ksztalcenia (np.

adekwatno5ci zakresu wymagati i form oceniania wobec zakladanych efekt6w
ksztalcenia; dostppu student6w/doktorant6w/uczestnik6w studitiw

7)
8)

podyplomowych do informacj i na temat stosowanych zasad oceniania),

systemu weryfi kacj i koricowych efekt6w ksztalcenia (procesu dyplornowania),
programu praktyk studenckiclr wraz z analiz4 efekt6w ksztalcenia uzyskanych

3.

,1

podczas ich realizacj i.

Wydzial powinien opracowa6 szczeg6lowe procedury zatwierdzania, monitorowania
program6w i ich efekt6w, dbaj4c o ci4glo56 koncepcji programoweJ.

Monitorowanie program6w kszlalcenia slu2y ich doskonaleniu Zmiany programu

ksz.talcenia maj4ce na celu doskonalenie ksztalcenia na prowadzonym kierunku
studi6w wyZszych powinny uwzglqdnia6 wyniki monitorowauia karier zawodowych

absolwent6w oraz wyniki analizy zgodnoSci zakladanych efekt6w ksztalcenia

z potrzebami rynku pracy.



5\

5. Jednostka zapewnia publiczn4 dostppno66 prograrn6w ksztalcenia, systemu ich oceny

oraz weryfikacji.";
w $ 5:

ust. I otrzymujc brzmienie:

,,l.Ocena jako6ci zaj96 dydaktycznych odbywa si9 na podstawie hospitac.ii zai96

i ankietowania student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Ocena jako6ci zajE6 dydaktycznych jest wspomagana ocenq student6Vdoktorant6w/

uczestnik6w studi6w podyplomowych, ustalonq na podstawie anonimowej, dobrowolnie
wypelnianej ankiety oceny zajgt' dydaktycznvch nauczyciela akademickiego. Ankietowanie
przeprowadza sig zgodnie z zasadami okreSlonymi w $ 7. Ocena student6vdoktorant6w otaz

uwagi zawarte w protokotach hospitacji zai96 dydaktycznych sq wykorzystl'wane
w okresowych ocenach pracownikow.";
wQ6:
ust. 2 otrzymu ie brzmienie:

,,2. Na pocz4lku kaZdego semestru dziekan przygotowuje ramowy plan przeprowadzania

hospitacji. Plan hospitacji powinien zzwierat nazwy przedmiot6w hospitowanych w danym

semestrze, miejsca zajq6 oraz nazwiska os6b hospitowanych i hospituj4cych. Zajgcia kazdego

pracownika powinny byi hospitowane przynajmniej raz na trzy lata. W przypadku gdy ocena

ostatniej hospitacji zajjt dydaktycznych jest negatywna lub opinie wyrazone przez wi9kszo56

ankietowanych wykazujq na istotne nieprawidlowosci w realizacji zaj96 dydaktycznych,
kolejnq hospitacjg przeprowadza si9 nie p52niej ni2 w okresie I roku od uzyskania tej oceny

czy opinii.",
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,7. Wgl4d do protokol6w hospitacji zajpt ma wylqcznie dziekan, osoby upowa2nione przez

dziekana oraz bezpoSredni przelo2ony hospitowanego. Dziekan przekaz'uje informacje

o ocenie hospitacj i zaj 96 Wydziatowej Kom isj i Ocen iajqcej";

$ 7 otrzymuje brzmien ie:

,,1. Ankietowanie, o kt6rym mowa w $ 5, dotyczy wszystkich zajqi dydaktycznych

przewidzianych planami i programami studi6w i powinno by6 przeprowadzane na studiach

wyiszych i studiach doktoranckich po zakofczeniu kazdego cyklu zajpi dydaktycznych, a na

studiach podyplomowych na zasadach ustalonych przez radp wydzialu. Kwestionariusz

ankiety na wszystkich wydzialach powinien obejmowa6 analogiczne tre6ci. Wz6r zalecanego

kwestionariusza ankiety stanowi Zal4cznik nr 2.

2. Badanie ankietowe przeprowadza zesp6l (zespoly) powolany przez dziekana. Ankietowanie
przeprowadza sip w formie papierowej lub drogq elektroniczn4
3. Zasady opracowania danych uzyskanych w ankietyzacji okre6la dziekan. Wgl4d do

wynik6w ankiet ma wyl4cznie dziekan oraz osoby przez niego upowaznione.

4. Dziekan udostgpnia prowadzqcemu zajpcia wyniki badania ankietowego i w odpowiednirn

czasie przekazuje informacjq o ocenie do wiadomo6ci Wydzialowej KomisjiOcenial4cej ";

$ 8 otrzymuje brzm ienie:
.. l. Monitorowanie warunk6w ksztalcenia iorganizacji studi6w polega na ocenie:

l) zasob6w bibliotecznych, w szczeg6lnoSci ich aktualizowania pod k4tem potrzeb

pracownik6w, student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych

oraz ich dostppu do komputerowych baz danych'
2) jako6ci infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposa2enie w Srodki

audiowizualne, wyposaZenie laboratori6w, dostqp do Internetu) i j".i

dostosowania do ilodci student6Vdoktorant6w/uczestnik6w studi6w
podyplornowYch,

3) dostppno5ci i przejrzystoSci informacji na temat ksztalcenia (gl6wnie na stronach

internetowych wydzial6w i instytut6w), w szczeg6lno6ci informac.iio poziomach,

formach i kierunkach (specjalno6ciach) ksztalcenia. ustalonych dla ka2dego

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia programach ksztalcenia, sylabusach

przedmiot6w, harmonogramie zajp6 dydaktycznych, przyznanych jednostce

6)

7)

8)



certyfikatach jakosci ksztalcenia, migdzynarodowej wsp6lpracy naukowej

i wymianie studenckiey'doktoranckiej,
4) ocenie organ izacji za1pt.

2. Ocena warunk6w ksztalcenia i organizacji studi6w powinna uwzglgdniai opinie

student6Vdoktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych dotycz4ce m.in.

funkcjonowania biblioteki, pracowni komputerowej i dziekanatu/sekretariatu. Zalecany

kwestionariusz ankiety stanowi Zal4cznik nr 3.";
9) g 9 otrzymuje brzmienie:

,.Analiza i ocena programu dotyczqcego mobilnoSci student6vdoktorant6w ijego realizacii

dotyczy:
l) funkcjonujqcej wymiany student6vdoktorant6w w ramach um6w pomigdzy

uczelniami w zakresie program6w mobilnoSci student6/doktorant6w,
2\ sformalizowanego systemu zasad zaliczania osi4gnig6 student6vdoktorant6w

(punkt6w i ocen),
3) wykorzystania doSwiadczeri zdobytych przez student6w/doktorant6w podczas

ksztalcenia realizowanego na innych uczelniach pod k4tem poprawy jako6ci

ksztalcenia (np. uatrakcy.in ien ie oferty dydaktycznej, zmiana sposobu

prowadzenia zaj96),

4) opinii przekazanych przez student6w/doktorant6w przyjezdi'aiqcych (polskich

i zagranicznych) na temat realizowanych na Uczelni studi6w w stosunku do ich

oczekiwari w tym zakresie (np. sprawy organizacyjne, system nauczania, relacje

student/doktorant - nauczyciel akademicki). Zalecany kwestionariusz ocetly

stanowi Zal4czn ik nr 4.";
l0) $ I I otrzymuje brzmienie:

,,Uzyskiwanie opinii pracodawc6w o poziomie zatrudnionych absolwent6w studi6w wy2szych

Uczelni odbywa siq poprzez przeprowadzanie anonimowych badari ankietowych. Opinie

pracodawc6w pozwol4 na uwzglEdnianie - w miarg mo2liwo6ci - w programach ksztalcenia

aktualnych potrzeb rynku pracy i przyczyni4 sig do podniesienia poziomu przygotowania

zawodowego przyszlych pracownik6w. Zasady zasiggania opinii ustala dziekan we

wsp6lpracy z Biurem Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w.";
I l) po $ I I dodaje sig $ lla w brzmieniu:

,,W celu dostosowania kierunkow studi6w i program6w ksztalcenia do potrzeb rynku pracy

Uniwersytet monitoruje kariery zawodowe absolwent6w studi6w wy2szych Zasady

prowadzenia monitoringu kariery zawodowej absolwent6w Uczelni ustala Rektor. Monitoring
prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w we wsp6lpracy

z wydzialani ." ;
12)w$ 12:

- po ust. I dodaje siE ust.la w brzmieniu:
..1a. Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu powinny opracowad i wprowadzi6

w zycie strategiQ na rzecz ciqglej poprawy jakoSci ksztalcenia.",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Dziekan organizuje system zapewniania i doskonalenia jakosci ksztalcenia na swoim

wydziale, powolujqc czlonk6w zespol6w na okres kadencji organ6w Uczelni. Do zadar'r

wydzialowych zespol6w ds. zapewniania jako6ci ksztalcenia naleiry tealizacia zadan

okresfonych w Q 2 pkt l-7 oraz przedslawianie ich wynik6w dziekanowi. Dziekan przedstawia

sprawozdanie z dzialania wydzialowego systemu zapewniania i doskonalenia .iakosci
ksztalcenia wraz z protokolem rady wydzialu, o kt6rym mowa w ust. 5, prorektorowi ds

dydaktycznych w terminie do 15 paiAziernika ka2dego roku akademickiego. Wzr5r

sprawozdania stanowi Zal4cznik nr 6.",

- po ust. 2 dodaje sig ust. 2a w brzmieniu:

.,2a. Sprawozdanie z dzialania systemu zapewniania jako6ci ksztalcenia powinno by6

opubl ikowane na stronie internetowej jednostki.",

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Rady wydzial6w przynajmniej raz w roku akademickim na koniec roku akademickiego

- rozpatrujq sprawy dofcz4ce doskonalenia jakodci ksztalcenia, z uwzglgdnieniem oceny



efekt6w ksztalcenia przedstawionej przez dziekana po zasiqgnigciu opinii zespolu nauczycieli

zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studi6w wyzszych. Protokoly z posiedzerl rad

wydzial6w dotyczqce jako6ci ksztalcenia powinny by6 przekazywane prorektorowi ds

dydaktycznych.";
l3) {i l3 otrzymuje brzmienie:

,,Jednostki migdzywydzialowe w oparciu o Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia

JakoSci Ksztalcenia buduj4 wewnQtrzne systemy, dostosowujqc je do specyfiki wlasnej

dzialalnoSci. Za ich wdroLenie, realizacjg i upowszechnianie wynik6w ich dzialania

odpowiadaj4 kierownicy jednostek. Raz w roku kierownicy jednostek migdzywydzialowych

przedstawiaj4 sprawozdanie z dzialafi prorektorowi ds. dydaktycznych w terminie do l5
paZdziernika ka2dego roku akademickiego."

s2

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Tekstjednolity Uchwaty Nr 792 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku stanowi Zalqcznik do

niniejszej Uchwaly.

l.
2.

za Przeb'odniczqcego



Uchwala nr 792
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2i marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwetsytecie w Bialymstoku
(lczelnianego Systemu Zapew niania i Doskonalenia f akoici Ksztalcenia

(telcst .jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwalq nr I 170 Senalu
(Jniwersytetu w Bialymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. )

$l
Na podstawie art. 62 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 164 pozJ365 zp62n. zm.) w zwi4zku z $ 3

ust. I Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 12 lipca
2007 r. w sprawie standard6w ksztalcenia dla poszczeg6lnych kierunk6w oraz

poziom6w ksztalcenia, a tak2e trybu tworzenia i warunk6w jakie musi spelnia6

uczelnia, by prowadzi6 studia miqdzykierunkowe oraz makrokierunki
(Dz. U. nr 164, poz. 1166), wprowadza sig Uczelniany System Zapewniania

i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia, stanowiQcy Zalqcznik do niniejszej

Uchwaly.

$2
Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia ma

charakter otwarty, a jego poszczeg6lne elementy mogqby6 modyfikowane.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania, zlym|e pierwsze sprawozdania,

o kt6rych mowa w $ 12 ust. 2 i $ 13, zostan4 przedstawione z dniem

15 ozr2dziemika20l0 r.

Senatu

Prof.



Zalqcznik
do Uchwaly nr 792 Senatu UwB

::::':,x::::::;,J chw a t,1 n r t t 7 0

z dnia 2 I grutlnia 201 I r.
Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia

$1
Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia jest:

1) stale monitorowanie i podnoszenie jakoSci ksztalcenia w Uniwersytecie w Bialymstoku.
zwanym dalej Uczelni4

2) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
3) tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunk6w ksztalcenia,

umoZliwiaj4cych por6wnywanie of'erty edukacyjnej w ramach Uczelni,
4) zwiekszenie mobilnoici student6w/doktorant6w w kraju i za granic4 a tym samym

zwipkszanie ich sz.ans na rynku pracy,
5) informowanie kandydat<iw na studia o jako6ci ksztalcenia na Uczelni i kwalilikacjach

absolwent6w.

$2
Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia obejmuje:
monitorowanie standard6w akademickich,
monitorowanie i doskonalenie procesu ksztalcenia,
ocenE j akoSci zaj Ei dydaktycznych,
monitorowanie warunk6w ksztalcenia i organizacji studi6w,
oceng mobilnoSci student6w/doktorant6w,
uzyskiwanie opinii absolwent6w Uczelni o przebiegu odbytych studi6w,

uzyskiwanie opinii pracodawc6w o poziomie zatrudnianych absolwent6w studi6w
wyzszycn,
monitorowanie karier zawodowych absolwent6w studi6w wyZszych,

instrumenty i procedury sluZ4ce do realizacji pkt I - 8.

Uozelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia obejmuje wszystkie

lbrmy studi6w i poziomy ksztalcenia (stacjonarne i niestacjoname jednolite studia

magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia trzeciego stopnia

doktoranckie i studia podyplomowe), z zastrzezetiem, 2e na studiach doktoranckich r

podyplomowych zasady jego dzialania stosuje sig odpowiednio do formy ksztalcenia.

Monitorowanie standard6w akademickich
danymkierunku studi6w:

na systematyczneJ anallzle l ocenle na

1) kadry naukowo-dydaktycznej pod k4tem:
a) zapewnienia minimum kadrowego zgodnie z wymogami rozporz4dzenia ministra

wlaSciwego do spraw szkolnictwa .',qi2szego okreSlajqcego warunki, jakie muszq
spelnia6 jednostki organizacyjne Uczelni, aby prowadzii studia na okre6lonym
kierunku i poziomie ksztalcenia,

b) dzialalnoSci naukowej nauczycieli akademickich na podstawie corocznych sprawozdafi
skladanych w terminach uyznaczonych przez dziekana,

c) uchylony
d) podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich,

2) uchylony

1.

l)
2)
3)

4)
5l
6)
7)

8)
e)
2.

$3
polega



?) obsady zajgi dydaktycznych przez nauczycieli akademickich pod k4tem zgodnoSci ich
kwalifikacji zawodowych (np. specjalizacja naukowa. dorobek naukowy, do6wiadczenie
zawodowe) z prowadzonym i zajgciami.

s4
Dla studi6w, kt6rych cykl ksztalcenia rozpoczf, sig przed rokiem akademickim
201212013, monitorowanie procesu ksztalcenia opiera siq na analizie programl
ksztalcenia i obejmuje w szczeg6lnoSci oceng sp6jnoSci jego nastgpuj4cych elementtiw:
l) charakterystyka studi6w,
2) sylwetkaabsolwenta,
3) program nauczania i plan studi6w (np. zgodnoSi programu i fbrm prowadzonych zajE6

z zakresem wiedzy i umiejEtno6ci niezbgdnych do osiqgniEcia zakladanych
kwalifikacji absolwenta; dostosowanie programu do specyfiki profilu i fbrmy
ksztalcenia),
prawidlowoSi stosowanego systemu ECTS,
sylabusy poszczeg6lnych przedmiot6w (np. zgodnoSi mery4oryczna treSci

poszczeg6lnych przedmiot6w z obowi4zuj4cymi standardami nauczania. programem

nauczania oraz deklarowanymi efektami ksztalcenia),
6) wymagania egzaminacyjne (np. adekwatnodi zakresu wymagafr i fbrmy egzaminu do

zakladanych elekt6w ksztalcenia),
7) wymagania stawiane pracom dyplomowym (ezeli s4 wymagane w programie

studi6w),
8) forma i zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego,
9) programy i realizacja praktyk studenckich.
Dla studi6w, kt6rych cykl ksztalcenia rozpoczfi sig w roku akademickim 201212013 r

p62niej, monitorowanie procesu ksztalcenia opiera sig na analizie i ocenie program6w
ksztalcenia oraz ich realizacji, w szczeg6lnoSci na analizie iocenie, odpowiednio do

fbrmy ksztalcenia:
l,1 spoj noSci koncepcji ksztalcenia.
2) zgodnoSci zakladanych efekt6w ksztalcenia z KRK, ich sp6jnodci z tre5ciami

ksztalcenia i metodami dydaktycznymi,
3) zgodno5ci programu studi6w (w tym form prowadzonych zajgt) z zakresem wiedzy i

umiejqtnoSoi niezbEdnych do osiqgnigcia zakladanych efekt6w ksztalcenia oraz
dostosowania programu do specyfiki profilu i formy ksztalcenia,

4) prawidlowoSci stosowanego systemu ECTS wraz z analiz4 wykorzystania przez

student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych mo2liwoSci stwarza-

nych przez ten syslem,
5) zgodnoSci sylabus6w poszczeg6lnych przedmiot6w z programem studi6w oraz

zakladanymi efektami ksztatcenia,
6) sposobu weryfikacj i zakladanych efekt6w ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSc.

i kompetencji spolecznych na kaZdym etapie ksztalcenia (np. adekwatno5ci zakresu

wymagari i fbrm oceniania wobec zakladanych efekt6w ksztalcenia; dostgpu

student6w/doktorant6duczestnik6w studi6w podyplomowych do informacji na temat
stosowanych zasad oceniania),

7) systemu werylikacji koricowych elekt6w ksztalcenia (procesu dyplomowania),
8) programu praktyk studenckich wraz z analiz4 efekt6w ksztalcenia uzyskanych podczas

ich realizacji.
Wydzial powinien opracowai szczeg6lowe procedury zaLwierdzania, monitorowania
program6w i ich efekt6w, dbaj4c o ci4gloSi koncepcji programowej.

L

+)
5\

3.



4. Monitorowanie program6w ksztalcenia sluZy ich doskonaleniu. Zmiany programu

ksztalcenia maj4ce na celu doskonalenie ksztalcenia na prowadzonyrn kierunku studi6w
wyZszych powinny uwzglgdniai wyniki monitorowania karier zawodowych absolwent6w

oraz wyniki analizy zgodno6ci zakladanych efekt6w ksztalcenia z potrzebami rynku
pracy.
Jednostka zapewnia publiczn4 dostgpnoSi program6w ksztalcenia, systemu ich oceny oraz

weryfikacji.

$s
Ocena jakoSci zajEi dydaktycznych odbywa sig na podstawie hospitacji zajpi r

ankietowania student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych.
Okresowe hospitacje zajEt dydaktycznych sq istotnym instrumentem oceny jakoScr

procesu dydaktycznego i stanowi4 waZny element w procesie ksztalcenia i doskonalenia

kadry. Hospitacje zaj96 dydaktycznych prowadzone s4 zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Q6
Ocena jakoSci zaJee dydaktycznych jest wspomagana ocenE

student6w/doktoranl6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych, ustalonQ na podstawie

anonimowej, dobrowolnie wypeinianej ankiety oceny zajpt dy dakty cznych nauczyciel a

akademickiego. Ankietowanie przeprowadza sig zgodnie z zasad,ami okre3lonymi w $ 7

Ocena student6w/doktorant6w oraz uwagi zawafte w protokolach hospitacji zajEi

dydaktycznych s4 wykorzystywane w okresowych ocenach pracownik6w

s6
Przeprowadza sig hospitacje zaj96 dydaktycznych prowadzonych prz'ez: asystent6w,

adiunkt<iw, wykladowc6w, starszych wykladowc6w, lektor6w i instruktor6w. Dziekan

moze przeprowadzi6 hospitacje zaj96 innych nauczycieli akademickich.
Na pocz4tku kaZdego semestru dziekan przygotowuje ramowy plan przeprowadzania

hospitacji. Plan hospitacji powinien zawieral nazwy przedmiot6w hospitowanych

w danym semestrze, miejsca zajg6 oraz nazwiska os6b hospitowanych i hospituj4cych.

Zajgcia kaldego pracownika powinny byi hospitowane przynajmniej raz na trzy lata.
W przypadku gdy ocena ostatniej hospitacji zajgt dydaktycznych jest negatywna lub

opinie wyraZone przez wigkszoS6 ankietowanych wskazuj4 na istotne nieprawidlowoSci

w realizacji zajEi dydaktycznych, kolejn4 hospitacjp przeprowadza sig nie p62niej niZ

w okresie I roku od uzyskania tej oceny czy opinii.
Hospitacje zajEi dydaktycznych przeprowadzaj4 Kierownicy Zaklad6w/Katedr (lub osoby
przez nich upowaznione) na podstawie planu hospitacji ustalonego przez dziekana. Prawo

hospitacji przysluguje teZ dziekanowi.
W przypadku hospitacji zaj96 dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli

akademickich zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych uczelni dziekan
przygotowuje ramowy plan hospitacji w porozumieniu z kierownikami odpowiednich
jednostek.
Wizytacja zaj1t, dydaktycznych przez hospituj4cego odbywa siQ w spos6b

niezapowiedziany, w dowolnym terminie zajE6 danego semestru.

Z przeprowadzonej hospitacji sporzqdza sig protok6l, kt6ry hospituj4cy przekazuje

dziekanowi. Hospituj4cy jest zobowi4zany w ci4gu jednego tygodnia od dnia hospitaclr
om6wii tre56 protokolu z hospitowanym. Zalecany wz6r protokolu z hospitacji zajqc

z,awiera Zalqcznlk nr | .

Wgl4d do protokol6w hospitacji zap( ma wyl4cznie dziekan, osoby upowaznione przez

dziekana oraz bezpoSredni przelo2ony hospitowanego. Dziekan przekazuje informacje o

ocenie hospitacji zaj96 Wydzialowej Komisji Oceniaj4cej.

3.

5.

t.

2.

t.

3.

5.

7.

4.

o.



2.

3.

l.
$7

Ankietowanie, o kt6rym mowa w $ 5, dotyczy wszystkich zajQi dydaktycznych
przewidzianych planami i programami studi6w i powinno byi przeprowad zane na

studiach wyZszych i studiach doktoranckich po zakoiiczeniu kaZdego cyklu zajgc

dydaktycznych, a na studiach podyplomowych na zasadach ustalonych przez radg

wydzialu. Kwestionariusz ankiety na wszystkich wydzialach powinien obejmowai
analogiczne tre6ci. Wz6r zalecanego kwestionariusza ankiety stanowi Zalqcznik nr 2.

uchylony
Badanie ankietowe przeprowadza zesp6l (zespoty) powolany przez dziekana

Ankietowanie przeprowadza sip w fbrmie papierowej lub drog4 elektroniczn4.
Zasady opracowania danych uzyskanych w ankietyzacji okreSla dziekan' Wgl4d do

wynik6w ankiet ma wyl4cznie dziekan oraz osoby przez niego upowaZnione.

Dziekan udostEpnia prowadz4cemu zajgcia wyniki badania ankietowego i w odpowiednim
czasie przekazuje informacjE o ocenie do wiadomo6ci Wydzialowej Komisji Oceniaj4cej.

4.

5.

\8
I . Monitorowanie warunkow ksztalccnia i organizacji studi6w polega na ocenie:

1) zasob6w bibliotecznych, w szczeg6lno:ici ich aktualizowania pod k4tem potrzeb

pracownik6w, student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych oraz ich
dostgpu do komputerowych baz danych,

2) jakoSci infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ioh wyposaZenie w Srodki

audiowizualne, wyposaZenie laboratori6w, dostgp do Intemetu) ijej dostosowania do

iloSci student6ddoktoranl6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych,
3) dostEpno6ci i przejrzystoSci infbrmacji na temat ksztalcenia (gl6wnie na stronach

intemeto\.vych wydzial6w i instytut6w), w szczeg6lno6ci infbrmacji o poziomach,

formach i kierunkach (specjalnoSciach) ksztalcenia, ustalonych dla kaZdego kierunku,
poziomu i prolilu ksztalcenia programach ksztalcenia, sylabusach przedmiot6w,
harmonogramie zajEi dydaktycznych, przyznanych jednostce certyfikatach jakoSci

ksztalcenia, migdzynarodowej wsp6lpracy naukowej i wymianie
studenckiej/doktoranckiej, itp.,

4) ocenie organizacji zajgi.
2. Ocena warunk6w ksztalcenia i organizacji studi6w powinna uwzglEdnia6 opinie

student6widoktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych dotycz4ce m.rn.

lunkcjonowania biblioteki, pracowni komputerowej i dziekanatu/sekretariatu. Zalecany

kwestionariusz ankiely stanowi Zal4cznik nr 3.

$e
Analiza i ocena programu dotycz4cego mobilnoSci student6w/doktorant6w ijego realizacji
dotyczy:

I ) funkcjonuj4cej wymiany student6w/doktorant6w w ramach um6w pomigdzy
uczelniami w zakresie program6w mobilnoSci student6w/doktorant6w,

2) sformalizowanego systemu zasad zaliczania osi4gnig6 student6w/doktorant6w
(punkt6w i ocen),

3) wykorzystania do6wiadczen zdobytych przez student6ddoktorant6w podczas

ksztalcenia rcalizowanego na innych uczelniach pod kqtem poprawy jako5ci

kszlalcenia (np. uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, zmiana sposobu prowadzenia

zajpt),
4) opinii przekazanych przez student6w/doktorant6w przyjeidzaj4cych (polskich i

zagranicznych) na temat realizowanych na Uczelni studi6w w stosunku do ich

oczekiwah w tym zakresie (np. sprawy organizacyjne, system nauczania, relacje



studenVdoktorant - nauczyciel akademicki). Zalecany kwestionariusz oceny stanowi
Zal4cznlk nr 4.

s l0
Uzyskiwanie opinii absolwent6w Uczelni o przebiegu odbytych studi6w odbywa sig poprzez

przeprowadzanie anonimowyoh badari ankietowych, dotycz4cych programu nauczania, kadry

dydaktycznej, organizacji procesu ksztalcenia i osi4gnigtych ef'ekt6w edukacji. Zalecany
kwestionariusz ankicty stanowi ZaL4cznik nt 5.

6ll
Uzyskiwanie opinii pracodawc6w o poziomie zatrudnionych absolwent6w studi6w wyzszych

Uczelni odbywa sig poprzez przeprowadzanie anonimowych badafr ankietowych. Opinie
praoodawcow pozwol4 na uwzglEdnianie w miarg moZliwo6ci - w programach ksztalcenia

aktualnych potrzeb rynku pracy i przyczyni4 siE do podniesienia poziomu przygotowania

zawodowego przyszlyah pracownik6w. Zasady zasipgania opinii ustala dziekan we

wsp6lpracy z Biurem Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w.

ti I la
W celu dostosowania kierunk6w studi6w i program6w ksztalcenia do potrzeb rynku pracy

Uniwers)tet monitoruje kariery zawodowe absolwent6w studi6w wyaszych. Zasady

prowadzenia monitoringu kariery zawodowej absolwent6w Uczelni ustala Rektor. Monitoring
prowadzi Biuro Zawodowej Promocj i Student6w i Absolwent6w we wsp6lpracy

z wvdzialami.
N 12

l. LJczelniany System Zapewniania i Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia opiera sig

wydzialowych zespolach ds. zapewniania jakoSci ksztalcenia oraz Senackiej Komisji
Ksztalcenia.

la. Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu powinny opracowa6 i wprowadztc w
2ycie strategig na rzecz ci4glej poprawy jakoSci ksztalcenia.

2. Dziekan organizuje system zapewniania i doskonalenia jakoSci ksztalcenia na swolm
wydziale, powolu.i4c ozlonk6w zespol6w na okres kadencji organ6w Uczelni. Do zadah

wydzialowych zespol6w ds. zapewniania jakoSci ksztalcenia nalezy tealizacja zadah

okredlonych w Q 2 pkt. 7-J oraz przedstawianie ich wynik6w dziekanowi. Dziekan

przedstawia sprawozdanie z dzialania wydzialowego systemu zapewniania i doskonalenia
jako5ci ksztalcenia wraz z protokolem rady wydzialu, o kt6rym mowa w ust. 5,

prorektorowi ds. dydaktycznych w terminie do 15 pa2dziemika kaZdego roku
akademickiego. Wz6r sprawozdania stanowi Zal4cznlk nr 6.

2a. Sprawozdanic z dzialania systemu zapewniania jakoSci ksztalcenia powinno byi
opublikowane na stronie intemetowej jednostki.

3 . Za dzialanie systemu zapeu.niania i doskonalenia jakoSci ksztalcenia na uydziale, w tym
za terminowe przeprow adzanie ankietyzacj i, opracowanie wynik6w badari ankietowych
oraz ich wykorzystanie w procesie doskonalenia jakoSci ksztalcenia, odpowiada dziekan.

4. Zalecane kwestionariusze arkiet (zal4czniki 2-5) mog4 byi decyzjq rady wydzialu
modyfikowane w celu dostosowania ich do specyfiki prowadzonych kierunk6w oraz

wydziatowych system6w zapewniania i doskonalenia jakorici ksztalcenia.

5. I{ady wydzial6w przynajmniej raz w roku akademickim - na koniec roku akademickiego

- rozpatruj4 sprawy dotycz4ce doskonalenia jakoSci ksztalcenia, z uwzglEdnieniem oceny

e1-ekt6w ksztalcenia przedstawionej przez dziekana po zasiggniqciu opinii zespolu

nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studi6w wyZszych. Prolokoly
z posiedzeri rad wydzial6w dotycz4ce jako5ci ksztalcenia powinny by6 przekazywane

prorektorowi ds. dydaktycznych.

na
ds.



6. Senacka Komisja ds. Ksztalcenia na podstawie analizy sprawozdaf z jednostek

organizacyjnych Uczelni :

l) sporzqdza sprawozdanie z dzialania Uczelnianego Systemu Zapewniania i
Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia i raz w roku przedstawia je Senatowi,

2) opracowuj e wnioski dotycz qce dzialania systemu i projekty jego modyfikacji i
ewaluacji,

3) przedstawia rekomendacje dotycz4ce upowszechniania wzor6w dobrych praktyk w
dziedzinie jakoSci ksztalcenia.

$13
Jednostki migdzywydzialowe w oparciu o Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia
JakoSci Ksztalcenia buduj4 wewngtrzne systemy, dostosowuj4c je do specyfiki wlasnej

dzialalnoSci. Za ich wdroLenie, realizacjg i upowszechnianie wynik6w ich dzialania
odpowiadaj4 kierownicy jednostek. Raz w roku kierownicy jednostek migdzynydzialowych
przedstawiaj4 sprawozdanie z dzialah prorektorowi ds. dydaktycznych w terminie do 15

paldzierrrlka kaZdego roku akademickiego.



Zal1cznik nt L Wz6r protokolu z hospitacji zajg6

Protok6l hospitacji zaj96 dydaktycznych
na Wydziale

I Dane og6lne

II Ocena zajgc 1t< azde lldar.ic mole D?.yska6 jcdnq z t zcch ocen: 0 - niezadowalajaca- I - po,1'tywna 2

wy16zniaieca)

Data Godzina Slan osobowy grupy / obecnych Nr sali

Katedral Zaklad

Przedmiot
(nuLta :gorlna z programen sl u!1i6v))

Forma zajgi twyAlad. iwt,zen-.
seninariun, laboraloraum ilP )

Temat zajgd
(zgodnie . programem zalQt)

Prowadzqcy zajqcia rrvtul i stopei
nLtukovy, imiQ i nazwisko, stonotrisko)

Hospitujqcy zajgcia rrynt i sr"pien

naukovy, imip i nazwitko, slanovisko)

Przygotowanie zajgi

1 . ZgodnoSi przekazywanych treSci z programem przedmiotu.

2. Zgodno!( przekazywanych treSci z sylwetk4 absolwenta danego

kierunku.

3. Dob6r prezentowanych tre6ci do tematu.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych / naukowych'

Realizacja zajEt

1 . Sprecyzowanie celu zajEi / podsumowanie zajpi

2. KlarownoSi i poprawnoS6 merytoryczna przekazywanych tre5ci.

3. Spos6b i umiejEtnoS6 przekazywania wiedzy.

4. Wykorzystanie wiedzy student6w przekazanej w poprzednim okresie

nauki.

5. PunktualnoSi rozpoczgcia i zakofczenia zajg(,.

Kontakt prowad zqcego ze studentaml

1 . Aktywizowanie / zainteresowanie student6w.



2. MoZliwoSci stawiania pytari przez student6w.

3. KomunikatywnoS6 prowadz4cego.

4. PoprawnoS6 jEzykowa prowadz4cego.

5. Dostosowanie tempa zajEi do mo2liwoSci student6w.

III. INNE UWAGI OSOBY HOSPITUJACEJ

1

3

IV. ZALECENIA OSOBY HOSPITUJACEJ

l.

2.

3.

Podpis hospitowanego Podpis hospituj4cego

Zapoznalem siq z protokolem

Dala l'odpis Kierownika



Zat4cznik m 2.

Ankieta oceny zajqd dydaktycznych

l)rosimv o occnq zajg6 dydakWcznych, na ktr'rrc uczqszczalc(a)( rv tricZ4cym roku

akademickim. W kaid4 lrratkg wpisz cyfnr od 1 do 5, gdzie jcdcn oztl^cz ,lc rv drLnvm aspt:kt:ic

occniasz prorvadz4cego bardzo nisko, a 5 bardzo rvl soko. Ankicta jest anonitnt'rve'

Rorlzajstudi6w:staciorrllrlc;nn'st.lci<lrlarnc;|stlrprlralIlStl)l)ni1;i(dI]('ir(nr,igist<ts|lic(a/tl'|lt1od/:lt'|/L)

ttok akademicki: scmcstr: Kicrunck sordi6w (lL'b spccialnoit)

Nazu'^ przcdmiotu:

Rodzrj zaipt: rvvklrLl. irv( zcnir. lllro rrirrurr, kon'vcrs.rroritrm, pr oi(kt Qlhn"u Pldl re(/n)

Nazwisko prowadz4cego:
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Liczba opuszczonych przez Ciebie zaiQe @hniw l>adktz;/n)

I rczba nieodbytych i nieodrobionych zajgi przez

prowadzEcego (n'L^1ntu fuIk ;lx)

Uwagi studenta:

O-2 poryzej 2

powyzq 2



Zalqcznik nr 3.

ANKIETA EWAIUACYJNA

Szanorvrtt l)anstrvo,

( lhciclilrr'(mr. zuprosr6 rJilas le 11'vpclnier.ria ninicjszcj alll(ict\', d()tvcz4ccl ocenr jakrllsct

lisztalcclia na [ ]lirversytccic rv l]ialymstoku. l)oznantc Parisnva opinii jcst clla nas szczegtilnic

rvaznc, pr>niervr2 przyczyt't\a siq do zapcrvrucnia i dalszcgo tlosl<onalcnil statttlarcl6rv edukacll

I)rr ,:imr z;rrCrn rZCt( lr)( . prZ(tnrrlattc i szczt rc c.'dp, rNictlzi llrr P\ l;llllil umi( rZc,/' !tl( lr 'nl,/cl

l)ragnicrrry lednoczc6nic zaz*tczyt, ie ankicta ma charaktcr anonimowl i r.ric n.rle2l ;c1

podpisr rva6.

( )dporviaclaj4c na pvtania, proszg pamiqra6 () tvm, ic pienvsza czp66 ankictv doqczy

<rg<ihl clr oprnii na temat zaclorvolcnil. '' r6z'n.l'ch aspckt6rv ksztalcenia nz uczclt.i i kicrunku' r

clopiero tlruga czp(6 oclrosi sig tkr poszczcg6lnych przcclmiotilv.

1) Naipierw prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka

og6lnych pytaf dotyczqcych oceny kierunku studi6w. l)rzy

ka2dym elemencie zaznacz jedn4 odpowiedl, czy ocenil(a)by6 go

zdccydownnie tak; raczej tak; afli tak, ani nic; taczcj nie;

zdccl'dorvanic nic.

s

d:yN-c
'oaE:
N.Z<A

E
2
o

N

,'\) Ozv bior4c pod u*'agc wszystl(ic moilirvc do pomy(lcrlia

tspcktr' proccsu ksztalccrtia, lestc( zadorv<>lonv(a) z odbvrvant'ch

sttrclicirv?

tr

li) (iz1 trrva2esz, lc dostppno66 i jako(6 pornocy t.taukorvl ch i
spccjalistycznego sprzQtu icsf wyst ttrcz ti4cr-?

( )) Czy tnva2asz, ic spos<il; ptorvadzcnia zajq6 r rnctody l^tlczanla

sr1 nr ogtil oclporvicdnic?
!tr

l)) (izv trrvazasz, zc ofcrra rvybottt przcdtniotcirv ckrdatkorvl ch

(fakultct<'rrv, rvr klarltjrv nrt>nograficznych itP ) lest \tJSt2rczaj4c^? n!trtrn
I ,l) Czy uwrLzasz, ic na 'l rvoich str-rcliach porvrnno by6 wigcc; zaigc 

n
prakq czrrlch niz olrecntc?

!nn
l;) Ozy z cz tJ>y Ci na tyrrr, by irltcnsywuo66 nauki na'l woirr-r ntr
kicrunku ll'la rviqksza ni2 obecr.ric?

2) fak ocenil(a)byS poszczeg6lne elementy procesu

dydaktycznego na Twoim kierunku? Przy ka2dym

elemencie z^zn cz jedr'1 odp.orviedf, czy ocenil(a)by5 je

bardzo dobrze, dobzc, ptzccigtnie, ile, czy te2 bztdzo ilc.

f e6li nie miale 6 kontakru z okre5lonym elementem srudi6w,

.a r. (o .i :-oF tr'
SNiiot::t.il'o

fiiir3r.zzzrr cz ,,nie dotyczy".



.,\) W1'klady obowi4zkowe nn tr

LI) Sensowno66 i przydatnoS6 prac zadawanvch do n ! tr n tr
samodzielncgo Przygotowania lub optac<lrvanta

I)l

3) Co Twoim zdaniem naleialoby zmieni6 w pierq/szym 
'zQdzie, 

by poprawi6 og6ln4 lako66

ksztalcenia na Twoim kierunku?

4) Jak ocenil(a)by6 jako$( inftastruktury
dydaktycznei wykorrystywanej w ptocesie

n jl(,zania? Przy ka2dym elemenite zaznzcz iedn4
odpowiedl, czy ocenil(a)by6 labztdzo dobrze; dobtze;.'

przeciqmie, Lle,bzrdzo fle. Je6li nie miale6 kontaktu z

okre6lonym elementem, z^zn cz ,,r:te

i\) sale rvykladorve

l)) sale 6wiczemowc

O) (rodkr audiorvizualnc i multimcdialnc

l)) wvposa2cnic Iabt>ratorium

dostqp do lntett.tctu

5) Czy zavtatte na stronie intemetowei Twoiego

wydzialu/instytutu infotmacie zapewniai4 uzyskanie

wiedzy dotycz4cej;

.o

A) ofcrcrvanr,ch pozi<>m<irv i firrm ksztalccnia



B) I<rvahhkacji zarvodorvt'ch absohvcntorv

C) jakoici ksztalccnia potrvicrdzoncj przyznarlymi jcdnt>stcc

certr fikatarni

l)) mo2hu'o6ci w1'jazdu na inne uczcLric

Ti) progtamu r planu studi6w

E) harmonogramu zajgi dydaktycznvch

F) tre(ci progtamowl-ch pzcdmiotriw

(i) lektur przedmrotowych

I I) k4 tcriirw occnv zalicza$ch przcdmiot<irv

O 6) Iak czesto odwiedzasz strone intemetow4
wydzra{u/rnstytutut

E

'o

Pzy ka2dym elemencie zaztrcz iedn4 odpowiedl.

7) Czy godzirry otwarcia dziekanatu umoiliwiai4 sPtawne

zalatwianie sptaw?

8) Czy nizei wymienione infotmacie przekazywane sQ

przez pracownik6w dziekanatu w spos6b wyczerpuiecy?

r\ ) rnfotmacje do$cz4cc toku stucli<iw

I3) ) rnfcrrmacje dofycz4cc sPtaw sfvPcndialnych

(l) nformacjc dotycz4cc oplat za stuclizr

9) Jak czgsto

sptarny?

dziekanat w celu zalatwienia iakiei6

CzQS6 ankiety dotyczeca funkcionowania dziekanatu wydzia{u

Zaznacz 1edn4 o dp ov ie d2.



10) Og6lna ocena pracy dz..is\anatu.

T. ltz:.trcz. j e dn4 o dp ou'icdZ.

11) Uwagi i propozycie zmietzaiqce do

o
'o

E
,6

I

o.tE
fi€ -

n

12) Jak oceniasz funkcionowanie ptacowni komputerowej?

Przy ka2dym clcmctcie z.aznacz.. jednq.odpowiedl, czy

ocenil(a)by6 j4 zdecydowanie tak; nczej tak;;rni tak, ani nie;

raczej nie; zdecydowanie nie.

-\) Czy godzinv otrvarcia unro2lirviai4 efcktl'wne horzystanic z

Pfaco\Vnli

li) Oz1, ilo66 stanorvisk komputcrorvych jest wlstarczai4ca?

C) Czy stan()wisko komputcrorvc spclnia nvo;c oczekirvania

e fckn rr rrcg,, k, ,rzyst,rnil z pr:rcorvru/

L)) Czv rv r^zic pofrzcb\' pracorvnicl' pracorvni uclzielaja fachorvcl

POtnocr'?

'o

.l3
N

a13) Jak czqsto kotrystasz z prricowrii komputerowei?-

Zzznacz jedn4 odpowiedl.

14) Og6lna ocena funkcionowania pracowni

komputerowej.



Przy k:zdyln elemencie zaznacz

15) Uwagi i propozycie pracowru

16) Oke6l iak czesto ko'zystasz 2

poszczeg6lnych bibliotek i czytelni. Zazntcz lednq
odpowied/.

Krlka Krlka

t^zyw t^zy w Rzadziej

miesi4cu toktt

ptz,lnay

mnicj k.llka

razy w
tygodniu

O 
r\) l3ib)iotcka flnirversvtecka im. Jerzcgo (Jied

l)) BibLoteka jcdnostki uniwetsytcckici, rv kt6rcj

studiujcsz (np. w1'dzialor.va, instytutowa)
ntr!

O) Inna, nic u1'micniona wvzci l)ibli()tcka. Wpisz, o

jak4 cl.r<>dzr; n

1| Oceri wybrane aspekty kotzystania z gl6wnei

Biblioteki Uniwetsyteckiei oraz biblioteki Twoiego

instytutu lub wydzialu, wpisuiac w odpowrednie kra&i

cyfry od 1 do 5, gdzic 7 oznzcza oceng najniisza" a 5

n^lwyzsz+

llibLio teka

Uniwetsytecka

im. Jcrzcgo
Giedtoycia

Bibliotcka
jednostkr

uniwcrsytcckiei, w

kt6rcj srudrujcsz

(np. vrydzialorva,

nstytutu)

A) Dostgpno66 lcktur obowi4zkowych

l)) Ogrilnc bogactrvo ksiggozbioru rv zakrcsie tcmatyki

studiL,w

O) Aktualnoi6 kstggozbioru (dostEpno(6 norvych pozycji)

l)) Spralvnr>6i obslugi

l,)) Przvjazno(6 r>bslugt

lr) (iodzinv ()tw^tcla

( i) \X/arunki pracy (doq,czy zwlaszcza czytclni)



H) Nto2liwoS6 kopiowania tckst6w

I) Nlo2liwo(6 korzystania z lnternetu i tckst6w

clcktronicznych

Nicstacjonarnc (rvicczorowc)

tr
Nicstacjonarnc (z.z<,cznc) l

Ponizej 3,00: fl
3,00-3,49:

3,50 3,99:

4,00 4,49:

4,50-5,00:

Ptosirnv r6wnic2 o poclanic kilku ogcilnych infonnac;i na sw<ij tcmat

'/.vna.cz swoiq plcc. Kobicta: ll MEiczyzna:
Proszg wpisa6 sw6j tok utoclzen*, nnf]nn

Trvb studiriw:

Stacjonarnc

tr
tr

Rodzai studi6rv:

Jcdnohtc magisterskie f]

Pienvszego stopnia n

Drugicgo stopnia n
'I'rzecicgo stopnia n



Zal4cznik nr 4a. Wersia polskoigzyczna.

Ankieta student6w uczestniczEcych w wymianie miedzyuczelnianej

Szanowny Studencie,

zwracamy sig do ciebie z prosba o rzetelne rlpetnienie ponizszej ankiety, ktora ma na celu poprawg iako6ci

ksztalcenia na naszym wydziale. Poniewaz jestes uczestnikiem wymiany student6w miQdzy uczelniami, z

pewnoSciq podczas pobytu na tei uczelni nasuwaj4 Ci siE pewne propozycje mog4ce przyczynic siQ do poprawy

procesu ksztalcenia na naszym Wydziale. Liczymy, 2e bgd4 one przemy5lane i szczere, Ankieta jest anonimowa.

t. Oceri program nauczania na Wydziale .......'...... UwB:

L mozliwosi indywidualnego ksztaltowania progmmu nauczania przez student6w Qtodkre.il wlaiciwttr

odnowietli\'.

2. ro2norodnoSi specjalizacj i:

3. r6znorodnosi przedmiotow specj a lizacyj nych:

4. r6znorodnosi miejsc odbywania praktyk zawodowych:

satysfakcjonujEca / nie satysfakcjonujqca

satysfa kcj on uj 4ca / nie satysfakcjonuj4ca

satysfakcjonujqca / nie satysfakcjonujEca

satysfakcjonuj4ca / nie satysfakcjonujqca

Twoje propozycje zrnian:

Il Ocei pract pracy kadry Wydzialu ......'....... UwB:

L aktywizacja student6w podczas zajgi przez wykladowc6w:

2. kontakl wykladowc6w ze studentaml:

3. poziom wymagan wykladowc6w wobec student6w:

4. poziom (iakosi) prowadzonych zajg( przez wykladowc6w:

5. zr6znicowanie melod/material6w i pomocy dydaktycznych

saty s fakc 

'onuj 

Eca / nie satysfakcjonui{ca

satysfakcionuj4cy / nie satysfakcionuj4cy

saty s fa kcj on uj Ecy / nie satysfakcjonui4cy

saty sfakcj onu j4cy / nie satysfakcjonuj4cy

wykorzystywanych podczas zajEi:

saty sfakc.jon uj 4ce / nie satysfakcjonui4ce

Twoje propozycje zmian:



Ill. Oceri organizacjp procesu ksztalcenia

L funkcjonowanie dziekanatu:

2. funkcjonowanie biblioteki:

3. funkcjonowanie pracowni komputerowej:

safys fakcj onuj 4ce / nie satysfakcj onuj 4ce

satysfakcjonuj4ce / nie satysfakcjonuj4ce

sarysfakcjonujqce / nie satysfakcjonujqce

Twoje propozycje zmian:

IV. Napisz, jak oceniasz poziom i organizacjQ procesu ksztalcenia ns naszym wydziale w pordwnaniu do

Twego Wydzialu macierzystego.



Zal4cznik nr 4b. Wersja angloj ezyczna.

Evaluation form for the international students at the Faculty University of
Biatystok

Dear (Erasmus) Student,

We would like to ask you to reliably fill in this evaluation form. It will help to improve the quality ofeducation

at the Faculty ... ... ....., University of Bialystok. We hope you will share your comments and experience with us

and we count those will be thought through and sincere. This evaluation is anonymous

l. How do you evaluate the organization of the international stud€nt exchange at th€ Faculty of ...... '.......'
University of Bialystok:

l. communication with program's coordinator:

2. organization ofyour arrival:

3. selection of courses:

4. dolmitory conditions:

satisfactory/ unsatisfactory

satisfactory/ unsati sfactory

sat jsfactory/ unsatisfactory

satisfactory/ unsatisfactory

Your comments;

I I. How do you evaluate the work of course instructors:

l. motivation to work:

2. contact with the students:

3. level of requirements:

4. quality ofthe course:

5. use ofdiflbrent teaching methods/materials during the course:

satisfactory / unsatisfactory

satisfactory / unsatisfactory

satisfactory / unsatisfactory

satisfactory / unsatisfactory

satisfactory / unsatisfactory

lll. How do you evaluate the organizational structure of the Faculty?
I . Dean's office work: satisfactory / unsatis factory



2. Library work:

3. Computer Lab work:

satisfactory / unsatisfactory

satisfactory / unsatisfactory

Your comment

lV, Please, compare the organization ofstudying programs and administration at the Faculty ..........,
Univ€rsity of Bialystok with your horne University:



Ztlacznik nr 5.

ANKIN,TA ABSOLWENTA

Szanowni Paristwo.

na I)niu'clsytecic w Bialyrnstoku funkclonuie L.lczclniany System Zapcwniania i

Doskonalcnia Jako(ci Ksztalccnia. W ramach jcgo realizacji co roku przupro$rdzlne s4

baclania ankictowe wsr6cl naszych absolwenl6w. Przyczyniajq sig onc do podnoszcnta

slandard6w edukacji. W zwi4zku z. tym 7.:wracLrmy siq z pro(b4 o rzetclnc wypohricnie

ninic'jszej ankicty. Odpowiedzi na pytania powinny byi przcmy(lanc i szc'zctc. [Jadanlc ma

charaktcr anonimowy.

1) Postaraj siE ocenid na ile przydatne, w kilku
wynrienionych nizej obszarach, byly przebyle przez

Ciebie studia. Jak s4dzisz, w jakim stopniu odbyte

przez Ciebie studia pozwolity na rozwinipcie: E

-do

c0

A) znajomoSci zagadnicir tcoretyczltych

B) umie.jqtnoSci rozwiqzywania praktycznych

problemirw

C) zdolnoSci do wykonywalria konkretnych zawod6w

D) umieiqtnoSci pracy zespolowe.j

ts) umie.igtnoSci kornunikaoyj nych z innymi ludZmi

F) urnicjgtno(ci samodzielncgo doksztalcania sig

G) oricnlacji i wicdzy o

II) niozliwo(ci rcalizacji wlasnych zaintcrosowari

2) Jak ocenil(a)byS poszczeg6lne elementy procesu

dydaktyczncgo na Twoim kierunku?

Przy kazdym elemencie zazt\ac7, czy ocenil(a)byS go

bardzo dobrze, dobrze, przecigtnie, 2le, czy tez batdzo

Zle. Je(li nie miale6 kontaklu z okreSlonym eiementem

strrd i<iw, zaznacz .,nie dotyczl"'

A) Wyklady obowirpkowo



G)

I

ksztalcenia?

3) Co Twoim zdaniem naleialoby w pierwszym rzpdzie, by poprawid og6ln4 jako66

o
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4) Jak oceniasz kompetencje nauczycieli akademickich i
innych pracownikriw Uniwersytetu w Bialymstoku na

Twoim kierunku?

Przy kuZdym elemencie zMnacz, czy poziom profes.ionalizmu

danej grupy ocenil(a)byS jako wysoki, raczej wysoki,

zr62nicowany, raczej niski czy tez niski.

A) WSr6d samodzielnych pracownik6w naukowo-
dydaktycznych

(doktor6w habilitowanych i profesor6w)

B) WSr6d adiunlt6w i wykladowc6w (doktor6w)

C) WSr6d asystent6w (magistr6w)

D) WSr6d pracownik6w administracji



(dziekanat, sekretariat itp.)

5) Czy gdyby5 j eszcze raz zdawal(a) na studia, to wybral(a)byS ten sam kierunek?

A) tak ! B) raczej takf, ^. tr---lL) nre Ll

6) Czy gdybyS j eszcze raz zdawat(a) na studia, to wybral(a)byS Uniwersytet w Bialymstoku?

A) tak ! B) raczei tak! C) nie !

D; raczej nie !

D) raczei nie

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

Zaznacz swoj4 ple6.

Kobieta: ! Mplczyzna: I
Proszq wpisac swoj rok urt.rdzcnia: trtrtrI

Tryb studi6w:

Stacjoname tr
Niestac.joname(wieczorowe) tr
Niestacjoname(zaoczne) n

Rodzaj ukoficzonych studi6w:

Jednolite magisterskie n
Pierwszego stopnia tr
Drugiego stopnia n
Trzeciego stopnia I

\l/.-l?i oI '

t "Y'



Zalacznik nr 6,

Sprawozdanie z dzialania wydzialowego
systemu zapewniania i doskonalenia jakoSci ksztalcenia

w roku akademickim . .

Wydzial

kierunek studi6w..........

liczba student6w lEcznie. ....... wtym: na studiach stacjonamych

na studiach niestacjonamych

1, MONITOROWANIE STANDARDoW AKADEMICKICH
Opis podjqtych dzialafi i uzyskanych rezultqtdw

Wnioski:

2. OCENAPROCESUKSZTALCENIA
Opis podjqlych dzialqn i uzyskanych rezultat6w

Wnioski:

3. OCENAJAKOSCI ZAJ\CDYDAKTYCZNYCH
Opis podiqtych dzialah i uzyskanych rezultal6w

Wnioski:

+ NTOTTTONOWINIE WARUNKoW XSZTAT.CENIA I ORGANIZACJI
STUDI6W

Opis podjqtych dzialari i uzyskanych rezultat6w



Uwagi dotyczqce dzialania Uniwersyteckiego Systemu Zapewniania i Doskonalenia

JakoSci Ksztalc enia (wnios ki, pro pozycj e, suge s I i e)

Wnioski:

5. OCENAMOBILNOSOSTUDENTdW

Opis podiqtych dzialay't i uzyskanych rezultctt6w

Wnioski:

6. UZYSKIWANIE OPINII ABSOLWENToW UCZNT.M O PRZEBIEGU
ODBYTYCH STUDIdW

Opis podjqtych dzialafi i uzyskanych rezultal6w

Wnioski:

7. UZYSKIWANIE OPINII PRACODAWCOW O POZTOUIE ZATRUDNIANYCH
ABSOLWENTOW

Opis podjqtych dziatait i uzyskanych rezullctl6w

Wnioski:


