
Uchwala nr 1748
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 2i maja 2015 r.

w sprawie Uczelnionego S1;stemu Zapewniania Jakoici Ksztalcenia
w Uniwersytecie w Bialymstoku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt l0 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku ustala Uczelniany System Zapewniania Jako6ci Ksztalcenia:

$r
Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania JakoSci Ksztalcenia jest:

1) stale monitorowanie i podnoszenie jako6ci ksztalcenia w Uniwersl.tecie
w Bialymstoku, zwanym dalej Uczelni4,

2) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
3) tworzenie jednoznaczr.rych procedur oceny organizacji i warunk6w ksztalcenia,

umoZliwiaj4cych por6wnywanie oferty edukacyjnej w ramach Uczelni,
4) zwigkszenie n.robilnoSci student6w/doktorant6w w kraju i za granic4, a tym samym

zwigkszanie ich szans na rynku pracy,
5) infbrn.rowanie kandydat6w na studia o jako3ci ksztalcenia na Uczelni

i kwalifi kacjach absolwent6w.

I.
$2

Uczelniany System Zapewniania JakoSci Ksztalcenia obejmuje:
1) monitorowaniestandard6wakademickich,
2) monitorowanie i doskonalenie procesu ksztalcenia,
3) oceng jakoSci zajg6 dydaktycznych,
4) monitorowanie warunk6w ksztalcenia i organizacji studi6w,
5) ocengmobilno5cistudent6Wdoktorant6w,
6) uzyskiwanie opinii absolwent6w Uczelni o przebiegu odbytych studi6w,
7) uzyskiwanie opinii pracodawc6w o poziomie zatrudnianych absolwent6w studi6w

wyZszych,
8) mor.ritorowanie karicr zawoclowych atrsolwent6w studi6w wyZszych,
9) mor.ritorowanic procesu potwierdzania cfekt6w uczenia sig,

l0) instrumenty i procedury sluz4ce do realizacji pkt l-9.
Uczelniany System Zapewniania JakoSci Ksztalcenia obejrnu.je wszystkie formy studi6w
i poziomy ksztalcenia (stacjonarne i niestacj or.rarne: jednolite studia magisterskie, studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia trzeciego stopnia - doktoranckie i studia
podyplomowe), z zasffzezeniem, 2e na studiach doktoranckich i podyplomowych zasady
jego dzialania stosuje sig oclpowiednio do tbrrny ksztalceniz..

9r
Monitorowanie standard6w akademickich polega na systematycznej analizie i ocenie na danym
kierunku studi6w:
1) kadry naukowo-dydaktycznej pod k4tem:

a) zapewnienia minimum kadrowego
wlaSciwego do spraw szkolnictwa

zgodnie z wymogami rozporzEdzenia ministra
wyzszego okreSlajqcego warunki, jakie musz4
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2.

spelniai jednostki organizacyjne Uczelni, aby prowadzi6 studia na oke5lonym
kierunku i poziomie ksztalcenia,

b) dzialalno6ci naukowej nauczycieli akademickich na podstawie corocznych

sprawozdari skladanych w terminach wyznaczonych ptzez dziekana,

c) podnoszenia kwalifikacji zawodouych nauczycieli akademickich,
obsady zajgi dydaktycznych przez nauczycieli akadernickich pod k4tem zgodnoSci ich
kwalifikacji zawodowych (np. specjalizacja naukowa, dorobek naukowy, doSwiadczenie

zawodowe.) z prowadzonynr i zaigciami.

$4
Dla studi6w, kt6rych cykl ksztalcenia rozp ocz4l sig przed rokiem akademickim201212013,
monitorowanie procesu ksztalcenia opiera siE na analizie programu ksztalcenia i obejmuje
w szczeg6lnoSci oceng sp6jnoSci jego nastgpuj4cych element6w:
1) charakterystyka studi6w,
2) sylwetkaabsolwenta,
3) program nauczania i plan studi6w (np. zgodnoS6 programu i form prowadzonych zaj96

z zakresem wiedzy i umiejEtnoSci niezbgdnych do osiqgnigcia zakladanych kwalifikacji
absolwenta; dostosowanie programu do specyfiki profilu i formy ksztalcenia),

4) prawidlowoSd stosowanego systemu ECTS,
5) sylabusy poszczegolnych przedmiot6w (np. zgodnoS6 merytoryczna treSci

poszczeg6lnych przeclrrriotciw z obowiqzuj4cymi standardami nauczania, programem

nauczania oraz deklarowanymi ef'ektami ksztalcenia),
6) uymagania egzaminacy.ine (np. adekwatnoSi zakresu wymagaf i formy egzaminu do

zakladanych efekt6w 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 rozpocz4l sig w roku akademickim 201212013

i p62niej, monitorowanie procesu ksztalcenia opiera sig na analizie i ocenie program6w
ksztalcenia oraz ich realizacji, w szczeg6lnoSci na analizie i ocenie, odpowiednio do formy
ksztalcenia:
l) sp6jnoSci koncepcji ksztalcenta,
2) zgodnoSci zakladanych efekt6w ksztalcenia z KRK, ich sp6jnoSci z treSciami

ksztalcenia i metodami dydaktycznymi,
3) zgodno5ci programu studi6w (w tym form prowadzonych zap't) z zakresem wiedzy

i umiejgtnoSci niezbgdnych do osi4gnigcia zakladanych efekt6w ksztalcenia oraz

dostosowania programu do specyliki profilu i fbrmy ksztalcenia,
4) prawidiowoSci stosowanego sysl.emu ECTS wraz z analizq vuykorzyslania ptzez

student6w/doktorant6w/uczestnik6w studiow podyplomowych moZliwodci

stwarzanych przez ten system,
5) zgodnoSci sylabus6w poszczeg6lnych przedmiot6w z programem studi6w oraz

zakladanymi efektami ksztalcenia,
6) sposobu weryfikacji zakladanych e1'ekt6w ksztalcenia w zakesie wiedzy, umiejgtnodci

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

!\ymagan i form oceniania wobec zakladanych efekt6w ksztalcenia; dostqpu

student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych do informacj i na temat

stosowanych zasad oceniania),
7) systemu weryfikacji kohcowych efekt6w ksztalcenia (procesu dyplomowania),
8) programu praktyk studenckich wraz z analiz4 efekt6w ksztalcenia uzyskanych podczas

ich realizacj i.
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Wydzial powinien opracowai szczeg6lowe procedury zatwierdzania, monitorowania
program6w i ich efekt6w, dbai4c o ciqglo56 koncepcji programowej.

Monitorowanie program6w ksztalcenia slu2y ich doskonaleniu. Zmiany programu

ksztalcenia maj4ce na celu doskonalenie ksztalcenia na prowadzonym kiemnku studi6w
wyzszych powinny uwzglgdnia6 wyniki monitorowania karier zawodowych absolwent6w

oraz wyniki analizy zgodno6ci zakladanych efekt6w ksztalce nia z potrzebami rynku pracy.

Jednostka zapewnia publiczn4 dostgpnoSd program6w ksztalcenia, systemu ich oceny oraz

weryfikacji.

$5
Ocena jako6ci zajgi dydaktycznych odbywa sig na podstawie hospitacji zaj96

i ankietowania student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych.
Okresowe hospitacje zajgc dydaktycznych s4 istotnym instrumentem ocenyjakoSci procesu

dydaktycznego i stanowiq wazny element w procesie ksztalcenia i doskonalenia kadry.

Hospitacje zaj96 dydaktycznych prowadzone s4 zgodnie z zasadami okreSlonymi w $ 6.

3. Ocena jakoSci zaJgA dydaktycznych jest wspomagana ocenE

l.

student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych, ustalon4 na podstawie

anonimowej, dobrowolnie wypelnianej ankiety oceny zajgt dy dakty cznych nauczyciela

akademickiego. Ankietowanie przeprowadza sig zgodnie z zasadami okreSlonymi w $ 7.

Ocena student6w/doktorant6w oraz uwagi zawarte w protokolach hospitacji zajEi
dydaktycznych s4 wykorzystywane w okresowych ocenach pracownik6w.

$6
Przeprowadza sig hospitacje zajgt dydaktycznych prowadzonych przez: asystent6w,

adiunkt6w, wykladowc6w, starszych wykladowc6w, lektor6w i instruktor6w. Dziekan

moze przeprowadzi6 hospitacje zajgi innych nauczycieli akademickich.
Na pocz4tku kaZdego selllestru Dziekan przygotowuje ramowy plan przeprowadzania

hospitacji. Plan hospitacji powinien zawierac nazry przedmiot6w hospitowanych w danym

semestrze, miejsca zajEi oraz nazu'iska os6b hospitowanych i hospituj 1cych. Zajgciz'

kaZdego pracownika powinny byd hospitowane przynajmniej taznatrzy lata. W przypadku,

gdy ocena ostatniej hospitacji zajg1 dydaktycznych jest negatywna lub opinie luqytuzone

przez wiEkszoSi ankietowanych wskazuj4 na istotne nieprawidlowoS ci w rcalizacji zajge

dydaktycznych, kolejn4 hospitacjg przeprowadza sig nie p62niej niZ w okesie I roku od

uzyskania tej oceny czy opinii.
Hospitacje zajEt dydaktyczuych przeprowadzaj4 Kierownicy ZakladowlKatedr (lub osoby
przez nich upowaZnione) na podstawie planu hospitacji ustalonego przez Dziekana. Prawo

hospitacj i przysluguje teZ Dziekanowi.
W przypadku hospitacji zajgi dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli

akademickich zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni Dziekan

przygotowuje rarnowy plan hospitacji w porozumieniu z kierownikami odpowiednich
jednostek.
Wizytacja z4ie,t dydaktyoznych przez hospituj4cego odbywa sig w spos6b

niezapowiedziany, w dowolnynr terminie za.igi danego semestru.

Z przeprowadzonej hospilac.ii spot-zqdza siq protok6l, kt6ry hospituj4cy ptzekaztje
dziekanowi. Hospituj4cy jest zobowi4zany w ci4gu jednego tygodnia od dnia hospitacj

om6wi6 tresi protokolu z hospitowanym. Zalecany wz6r protokolu z hospitacji zajgi
zawiera Zal4cznlk nr l.
Wgl4d do protokol6w hospitacji zajg1 nta wyl4cznie dziekan, osoby upowaZnione przez

dziekana oraz bezpoSredni przelolony hospitowanego. Dziekan przekazuje informacje
o ocenie hospitacji zaj96 Wydzialowej Komisji Oceniaj4cej.
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Ankietowanie, o kt6rym mowa w $ 5, dotyczy wszystkich zajgC dydaktycznych
przewidzianych planami i programami studi6w i powinno by6 przeprowadzane na studiach
wylszych i studiach doktoranckich po zakofczeniu kaZdego cyklu zajEi dydaktycznych,
a na studiach podyplomowych na zasadach ustalonych przez radg wydzialu. Kwestionariusz
ankiety na wszystkich wydzialach powinien obejmowai analogiczne treSci. Wz6r
zalecanego kwestionariusza ankiety stanowi ZalEcznik nr 2.

Badanie ankieto\.ve przeprowadza zesp6l (zespoly) powolany przez Dziekana.
Ankietowanie przeprowadza sig w formie papierowej lub drog4 elektroniczn4.
Zasady opracowania danych uzyskanych w ankietyzacj i okreSla Dziekan. Wgl4d do

wynik6w ankiet ma wylEc znie Dziekan oraz osoby pvez niego upowa2nione.
Dziekan udostgpnia prowadz4cemu zajgcia wyniki badania ankietowego i w odpowiednim
czasie przekazuje informacjg o ocenie do wiadomoSci Wydzialowej Komisji Oceniajqcej.

$8
Monitorowanie warunktiw ksztalcctria i organizacj i studi6w polega na ocenie:

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

pracownik6w, student6w/doktorant6duczestnik6w studi6w podyplomowych oraz ich

dostgpu do komputerowyclt baz danych,
2) jakoSci infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposazenie w Srodki

audiowizualne, wyposazenie laboratori6w, dostgp do Internetu) i jej dostosowania do

iloici student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych,
3) dostgpnoSci i przejrzystoSci informacji na temat ksztalcenia (gl6wnie na stronach

intemetowych wydzial6w i instytut6w), w szczeg6lnoSci informacji o poziomach,

formach i kierunkach (specjalnoSciach) ksztalcenia, ustalonych dla ka:zdego kierunku,
poziomu i profilu ksztalcenia programach ksztalcenia, sylabusach przedmiot6w,
harmonogramie za19( dydaktycznych, przyznanych jednostce certyfrkatach jako5ci

ksztalcenia, migdzlnarodowej wsp6lpracy
studenckiej/doktoranckiej, itp.,

naukowej i wymianie

4) organizacji zajg(,.

2. Ocena warunk6w ksztalcenia i organizacji studi6w powinna uwzglgdniai opinie

student6w/doktorant6w/uczestnik6w studi6w podyplomowych dotyczqce m.in.

funkcjonowania biblioteki, pracowr.ri komputerowej i dziekanatu/sekretariatu. Zalecany

kwestionariusz ankiety stanowi Zal4czn\k nt 3.

69
Analiza i ocena programu dotyczqcego mobilnoSci student6w/doktorant6w i jego realizacji
ooryczy:
I ) funkcjonuj4cej wymiany student6w/doktorant6w w ramach um6w pomigdzy uczelniami

w zakesie program6w mobilnoici student6w/doktorant6w,
sformalizowanego systemu zasad zaliczania osi4gnigd student6w/doktorant6w (punkt6w

l ocen),
wykorzystania do6wiadczeri zdobytych przez student6w/doktorant6w podczas

ksztalcenia realizowanego na innych uczelniach pod kqtem poprawy jako6ci ksztalcenia
(np. uatrakcyjnienie of-erty dydaktycznej, zmiana sposobu prowadzenia zajge),

opinii przekazanych przez student6Wdoktorant6w przyiezdzal4cych (polskich

i zagranicznych) na temat realizowanych na Uczeh.ri studi6w w stosunku do ich
oczekiwai.r w tym zakresic (np. sprawy organizacyjne, system nauczania, relacje

2)

3\

4)



student/doktorant - nauczyciel akademicki). Zalecany kwestionariusz oceny stanowl
Zal4cznik rr 4.

810
Uzyskiwanie opinii absolwent6w Uczelni o przebiegu odbytych studi6w odbywa sig poprzez
przeprowadzanie anonimowych badari ankietowych, dotycz4cych programu nauczania, kadry
dydaktyczne.i, organizaoji procesu ksztalcenia i osi4gnigtych efekt6w edukacji. Zalecany
kwestionariusz ankiety stanowi Zal4cznlk nr 5.

$ ll
Uzyskiwanie opinii pracodawc6w o poziomie zatrudnionych absolwent6w studi6w wy2szych
Uczelni odbywa sig poprzez przeprowadzanie anonimowych badan ankietowych. Opinie
pracodawc6w pozwol4 na uwzglgdnianie - w miarg moZliwo5ci - w programach ksztalcenia
aktualnych potrzeb rynku pracy i przyczyni4 sig do podniesienia poziomu przygotowania
zawodowego przysztych pracownik6w. Zasady zasiggania opinii ustala Dziekan we
wsp6lpracy z Biurem Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w.

$12
W celu dostosowania kierunk6w studi6w i program6w ksztalcenia do potrzeb rynku pracy
Uniwersytet monitoruje kariery zawodowe absolwent6w studi6w wyZszych. Zasady
prowadzenia monitoringu kariery zawodowej absolwent6w Uczelni ustala Rektor. Monitoring
prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Student6w i Absolwentdw we wsp6lpracy z wydzialami.

$ 13

Monitorowanie procesu potwierdzania efekt6w uczenia sig polega na systematycznej ocenie
wszystkich etap6w procedury potwierdzania efekt6w uczenia sig pod wzglgdem ich zgodnoSci

z oke5lonymi przez Senat zasadami, warunkami i trybem, a w szczeg6lnoSci ocenie:

1) kompetencji os6b biorqcych udzial w procesie potwierdzania efekt6w uczenia sig,

2) przestrzegania ustalonych standard6w w zakresie dokumentowania poszczeg6lnych
etap6w procedury potwierdzania efekt6w uczenia siE,

3) przestrzegania ustalonych kr1'teri6w i metod weryfikacji efekt6w uczenia sig dla danej

kwalifikacji,
4) ustalonej procedury odwolawczej od wynik6w walidacji (potwierdzania efekt6w uczenia

si9),
5) dostEpno3ci infbrmacji na temat kryteri6w i metod weryfikacji efekt6w uczenia sig.

$14
1. Uczelniany System Zapewniania JakoSci Ksztalcenia tworzq jednostki odpowiadaj4ce za

staly monitorir.rg wszystkich obszar6w objgtych jakoSci4 ksztalcenia wskazanych

w $ 2 ust. I pkt l-9 oraz jednostki odpowiadaj4ce za stale doskonalenie tego systemu na
poziomie Uczelni oraz jednostek olganizacyj nych.

2. W sklad Uczelnianego Systemu Zapewniania JakoSci Ksztalcenia wchodz4: Pelnomocnik
Rektora ds. Jakoici Ksztalcenia, Uczelniany Zespol ds. JakoSci Ksztalcenia, Senacka

Komisja ds. Ksztalcenia, Wydzialowe Zespoly ds. Jakodci Ksztalcenia
i odpowiednio Zespoly ds. JakoSci Ksztalcenia powolane w jednostkach

migdzywydzialowych i og6lnouczelnianych, Wydzialowe Rady Konsultacyine oruz
Kierunkowe Zespoly Dydaktyczne.

3. Pelnomocnik Rektora ds. Jako5ci Ksztalcenia podejmuje dzialania o charakterze

koncepcyjnym, organizacyjnymi i koordynacyjnym w zakesie przedsigwzigd

zmierzaj4cych do zapewnienia i podnoszenia jakoSci ksztalcenia w UwB. Kieruje pracami
nad projektowaniem, opracowaniem i wdroZeniem systemu zapewniania jakoSci
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ksztalcenia. Wsp6ldziala ze wszystkimi jednostkami Uniwersytetu w zakesie
wprowadzania systemu jakodci. Dokonuje przegl4du funkcjonuj4cego systemu

i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty dziaiari w obszarze polityki zapewniania
jakoSci ksztalcenia w UwB.
Uczelniany Zesp6l ds. JakoSci Ksztalcenia pelni funkcjg kontroln4.
Dokonuje analizy corocznych sprawozdari zespol6w ds. jakoSci ksztalcenia
z funkcjonowania systemu w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych oraz sporz4dza

i przedstawia Rektorowi sprawozdanie na temat funkcjonowania systemu
w UwB wtaz z rekoluendacjami dla zespol6w ds. jako6ci ksztalcenia.
W ramach ustalonego przez l)elnomocnika harmonogramu dzialaf' przygotowuje projekty
og6lnouczelnianych procedur w zakresie zapewniania jako5ci ksztalcenia (wytyczne,
zalecenia i wskaz6wki) oraz zasad tu'orzenia system6w zapewniania j akoSci na wydzialach
i w innych jednostkach organizacyjnych ksztalcqcych student6w.
W sklad Uczelnianego Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia, powolanego przez Rektora
Uczelni, wchodz4 przewodniczqcy Wydzialowych Zespol6w ds. Jako3ci Ksztalcenia,
Zespol6w ds. JakoSci Ksztalcenia powolanych w jednostkach migdzywydzialowych
i og6lnouczelnianych oraz po jednym przedstawicielu student6w i doktorant6w
wskazanych przez Parlament Student6w i Radg Uczelnian4 Samorz4du Doktorant6w.
Senacka Komisja ds. Jakodci Ksztalcenia jest cialem opiniodawczym Senatu i Rektora.

Spos6b powolania i zakes dzialania Senackiej Komisji ds. Ksztalcenia okreSla Senat.

Wydzialowe Zespoly ds. JakoSci Ksztalcenia, powolane przez Dziekan6w, podejmujq
dzialania monitoruj4ce na rzecz zapewniania jakoSci ksztalcenia na poziomie
podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie obszar6w wskazanych w $ 2 ust.

l-9. Zadaniem Zespol6w .iest dokonanie oceny wlasnej jednostek i sporz4dzanie
corocznego sprawozdania z funkcjonowania wszystkich element6w systemu jakoSci

ksztalcenia w danej jednostce, ze wskazaniem mocnych i slabych stron jednostki
w poszczeg6lnych obszarach podlegaj4cych monitorowaniu. Zesp6l SciSle wsp6ldziala
z wladzami jednostki organizacyjnej w zakresie prac nad realizacj4 misji, strategii
i zakladanych koncepcji ksztalcenia doty cz4cych r62nych form ksztalcenia.
W sklad Wydzialowego Zespolu wchodz4 przedstawiciele nauczycieli akademickich i po
jednym przedstawicielu student6w i doktorant6w wskazanych przez wydzialowe organy
przedstawicielskie odpowiednio samorz4du studenckiego i samorz4du doktorant6w. W
jednostkach migdzywydzialowych oraz o96lnouczelnianych funkcjg monitoruj4c4 pelni4
Zespoly ds. JakoSci Ksztalcenia powolywane przez kierownik6w tychjednostek.
Kierunkowe Zespoly Dydaktyczne w ramach swoich zadari podejmuj4 nastgpujqce

dzialania:
1) opracowuj4 programy ksztalcenia nowych kierunk6w i programy studi6w nowych

specjalnoSci, uwzglgdniajqc zaloZenia misji i strategii UwB,
2) dostosowujq plany i programy prowadzonych kierunk6w i specjalno6ci

do obowiqzuj4cych w tym zakresie przepis6w oraz potrzeb rynku pracy,
3) doskonal4 programy ksztalcenia w oparciu o wnioski wynikaj4ce ze sprawozdari

Wydzialowych Zespolow cls. .lakoici Ksztalcenia (w tym: z analiz badan ankietowych
student6w i absolwent6w. rnor.ritoringu Ios6w absolwent6w), zaleceri PKA oraz opinii
Wydzialowych Rad Konsultacyjnych.

W sklad Kierunkowych Zespol6w Dydaktycznych, powolanych przezDziekana, wchodz4
przedstawiciele nauczycieli akademickich stanowi4cych minimum kadrowe kierunku
studi6w oraz odpowiednio po jednym przedstawicielu student6w lub doktorant6w
wskazanych przez wydzialowe organy przedstawicielskie samorz4du studenckiego lub
samorz4du doktorant6w. W sklad Zespolu mog4 byc powolani r6wnie2 nauczyciele
akademiccy prowadz4cy zajgcia na danym kierunku studi6w.



10.

t1.

8.

9.

t2.

2.

14.
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L

Wydzialowe Rady Konsultacyjne s4 organem doradczym i opiniodawczym powolanym
przez Dziekana. W sklad Wydzialowych Rad Konsultacyjnych wchodz4 samodzielni
nauczyciele akademiccy reprezentuj4cych ruinima kadrowe poszczeg6lnych kierunk6w
studi6w, interesariusze zewngtrzni (pracodawcy) i wewnEtrzni (pojednym przedstawicielu

student6w i doktorant6w wskazanych przez wydzialowe organy przedstawicielskie

odpowiednio samorz4du studenckiego i samorzEdu doktorant6w).
Do podstawowych zadan Wydzialowej Rady Konsultacyjnej naleZy w szczeg6lnoSci:

ocena stopnia realizacji zakladanych dla danego kierunku studi6w efekt6w ksztalcenia,
opiniowanie inicjatyw w zakesie powolywania nowych kierunk6w i specjalnodci,

proponowanie zmian w programach studi6w maj4cych na celu ich doskonalenie, w tym
w zakresie ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.
Czlonkowie Zespol6w, o kt6rych mowa w ust. 2 powolywani s4 na okres kadencji wladz
Uczelni.
Dziekani, kierownicy jednostek migdzywydzialowych i og6lnouczelnianych organizuj4
system zapewniania jako5ci ksztalcenia w kierowanej przez siebie jednostce

i odpowiadaj4 za prawidlowe jego fuukcjonowanie, w tym za terminow4 re alizacjg zadah
przewidzianych w harmonogramie dzialari na rzecz jakoSci ksztalcenia oraz za terminowe
przeprowadzanie ankietyzacji, opracowanie wynik6w badari ankietowych oraz ich
wykorzystanie w procesie doskonalenia jakoSci ksztalcenia.

Zalecane kwestionariusze ankiet (Zal4czniki nr 2-5) mog4 byi decyzj4 rady wydziaiu
modyfikowane w celu dostosowania ich do specyfiki prowadzonych kierunk6w oraz
wydzialowych system6w zapewniania jakoSci ksztalcenia.
Dziekan, po zasiggnigciu opinii czlonk6w Kierunkowych Zespol6w Dydaklycznych, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem nauczycieli akademickich wliczanych do minimum
kadrowego, przedklada radzie wydzialu na koniec roku akademickiego ocenq realizacji
zakladanych efekt6w ksztalcenia. Wnioski z tej oceny uwzglgdnia sig przy doskonaleniu
programu ksztalcenia.
Dziekani przedstawiajq sprawozdanie z dzialania systemu zapewniania jakoSci ksztalcenia
jednostki wraz z protokolem rady wydzialu, Uczelnianemu Zespolowi ds. Jakodci

Ksztalcenia w ternrinie do 30 listopada kaZdego roku akademickiego. Wz6r sprawozdania
stanowi Zalqcznik nr 6.

W przypadku iednostek migdzywydzialowych i og6lnouczelnianych sprawozdania,

o kt6rych mowa w ust. l3 przedstawiajq kierownicy tychjednostek.
Sprawozdanie z dz\alania systemu zapewniania jako6ci ksztalcenia powinno byi
opublikowane na stronie internetowej jednostki.

$ ls
Traci nroc Uchwala nr 792 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprou,atlzenia w Uniwersytecie w Bialymsloku Uczelnianego Systemu

Zapewniania i Doskonalenia Jqkoici Ksztalcenia ze zmianq wprowadzonq Uchwal4 nr
1023 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r., Uchwal4 nr 1170

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2l grudnia 20ll r., oraz Uchwal4 nr 1450

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia l8 wrzeSnia 2013 r.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

lJ.



Zal4cznik nr l. Wz6r protokolu hospitacji zajE6.

Protok6l hospitacji zaj gd dydaktycznych
na Wydziale

I. Dane og6lne

II. Ocena zajg( (kalde zdanie moZe uzyskac jedn4 z trzech ocen: 0 - niezadowalaj4ca, I -
poz)'tywna, 2 - wy r6Zniaj4ca)

Data Godzina Stan osobowy grupy / obecnych Nr sali

Katedra./ Zaklad

Przedmiot

(nazwa zgodna z programem
stutlitiw)

Forma zajg,t (tuyklad,
iwiczenia. scminarium,
laboratorium itp.)

Temat zajgi
(zgodnie z programem zajgt)
Prowadz4cy zajEcia (tytul
i stopieri nuufutu y, imig
i nazwisko, stanlwisko)

Hospituj4cy z jQcia

i stopiefi naukowy,
i nazw isko, stanowisko)

(tytut
imig

Przygotowanie zajgi
1 . ZgodnoSi przekazywanych tre6ci z programem przedmiotu.

2. Zgodno6i przekazywanych tre3ci z sylwetkE absolwenta danego
kierunku.

3. Dob6r prezentowanych treSci do tematu.

4. Wykorzystanie pomocy clydaktycznyclr/naukowych.
Realizacja zajgi

l. Sprecyzowanie celu zajEilpodsumowanie zajQi.

2. KlarownoS6 i poprawnoSi merytoryczna przekazywanych tre3ci.

3. Spos6b i umiejgtnoSi przekazywania wiedzy.

4. Wykorzystanie wiedzy student6w przekazanej w poprzednim okesie
nauki.

5. PunktualnoSi rozpoczgcia i zakoficzenia zajg(,.



Kontakt prowadz 4cego ze studentami
l. Aktywizowanie/zainteresowanie student6w.

2. Mo2liwoSci stawiania pylaf przez student6w.

3. KomunikatywnoSi prowadz4cego.

4. Poprawno36 jgzykowa prowadzqcego.

5. Dostosowanie tempa zajE(, do moZliwo3ci student6w.

III. INNE UWAGI OSOBY HOSPITUJACEJ

3.

IV. ZALECENIA OSOBY HOSPITUJACEJ

l.

2.

3.

Podpis hospitowanego Podpis hospitujqcego

Zapoznalem sig z protokolem

Data Podpis Kierownika



Z 4czniknr 2

Ankieta oceny zajgd dydaktycznych

Prosimy o oceng za.lqi dydaktycznych, na kt6re uczEszczalalluczgszczalei w bie2qcym roku
akademickim. W kazd4 kralkg wpisz cyfry od 1 do 5, gdzie I oznacza, ze w danym aspekcie
oceniasz prowadz4cego bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko. Ankietajest anonimowa.

Rodzaj studi6w: stacjonarne; niestacjonarne, I stopnia; II stopnia; jednolite magisterskie, studia
doktoranckie, studia podyplonrowe (v,la.ic iwe podkrc,{l it)

Rok akademicki: semestr:

Kierunek studi6w (lub specjalno6d)

Nazwa przedmiolu: .......................

Forma zaj96: rvyklad, iwiczenia, laboratoriun, konwersatoriurn, lektoratjgzyka obcego, seminarium,
prosemirrarium (u, lu,{ciwc podkre,{ I it)

Nazwisko prowadz4cego:
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Sredni fl
Niski n

Liczba opuszczottych przez Cie bie zaj96
(u, I ai c iw e po dkr c ! I it')

Liczba nieodbytych i nieodrobionych zajgi
pruez prow adzqcego (wluiciwe podkre!lit)

Uwagi studenta:

0-2 powyiej 2

I powzei2



Zal4cznik nr -1.

ANKIBTA EWALTJACYJNA

Szu n ott, n i P cr it s tyl o.

chcielibySmy zaprosii Was clo wypelnienia ninie.jszej ankiety, dotycz4cej oceny jakoSci

kszlalcenia na IJniwersytecie w Bialymstoku. Poznanie Paristwa opinii.jest dla nas szczeg6lnie
rva2rre, poniewaZ przyczynia si9 do zapervnienia idalszego doskonalcnia standard6w edukacji.
Prosimy zatem o rzetelne, przemy(lrne i sz.czere odpowiedzi na pytania umieszczone poni2ej.
Plagnienr,v jeclnoczc(nie za:,.n.rcz..t'i. 2e ankieta ma charakter anonimowy i nie naleZy jej
podpislwac.

Odpou'iada.jqc na pytania, proszg pamigtai o tym, zc picrwsza czgSc ankiety dotyczy
og(rlnych opinii na tcmat zadowolenia z r62r.rych aspekt6w ksztalcenia na Uczelni i kierunku,
a dopiero dmga czq(i odnosi sig do poszcze96lnych przedrliotow.

1) Najpicnv prosimy o udzielcnie odporvicdzi na kilka
o96lnych pytafi dotycz4cych occny kicrunku studi6w.
Przy kaldynt elemencie zaznacz jedn4
z moZliwvch odoowiedzi.

". (u

c-Ecd16l
>.=cg.=

oNoI - 9 '= 9 q .,SE g i P FE
A) Ozy bior4c pod uwagg wszystkie aspekly proccsu
ksztalcenia, jesteS zadorvolonl'(a) z oclbylvanych studi(rw? NItr
B) ('21 uuaZasz. 2c clostgpnoSt i.jako(i pomocl, naukor'"1'clr
i spccjalislyoznogo splzqtu.jest wyslalczajilca'/ Itr
C) ('zy uwaZasz, 2e s;.rosob prowadzcnia zaigi i metocly
nanczanitr s4 na o96l odpowiednie? ftnn
D) C'zy uu'aZasz. 2e of'erta wyboru przcdmiot6u, dodatkowych
(fakultetow. wykladciw nlonogrrfi cznych itp.).jes1
rI!,,"-starcza j4ca?

rEn
E) Czy utvttZas2. 2e

zajgi prakty'cznych
na Twoich studiacl.r powinno byi wigcej
ni2 obecnie? TTtr

F) Czy zalc2aloby Ci na tyn.r, by intensywrroSi nauki na Tworm
kierunkn byla rvigksza r.ri2 obecnic'/ trrt
2) Jak oceniasz poszczcgtilnc clcmenty

dydakfyczncgo na 'I'woim kicrunku? Przy
olemencic zaznacz jcdn4 z rnozliwych odpowicdzi.
mialeri kontaktu z okre(lonvm elementem s1udi6w.

A) W1,klad1, obou,iqzkorvc

proccsu
kazdym
JeSli nie
zaznacz

-9rhEfiY,!>o:'a JtiKo.,F.ed .N az

rviczenia i kon* ersatoria obowiqzkowe

I pfosel-)-)lnana



[)) Przcdnriotr firk Lrltctr rine

E.1 Lektoratv

F) Warsztaty i laboratoria

G) Praktyki i zajgcia poza Uczclni4

11) SensowroS6 i przyclatnoSt! ptac zadawanych do
sarnodzielnego przygotowania lub opracowania nn trtr n
I) Indywidualne konsultacje

3) Co Twoim zdanicm nalo2aloby zmicni6 przedc wszystkim, by poprawid og6ln4 jako56 ksztalceniz
na Twoim kicrunku?

4) Jak oceniasz jakoSd infrastruktury dydaktycznej
wykotzysfywanej w procesie nauczania? Przy
ka2dyn elemencie zaznacz jedn4 z moZliwych
odpowiedzi. JeSli nie nialei kontaktu z okreSlonym

zaznacz..nte
A) sale wykladowc

B) sale iwiczeniowe

(') Srodki audiowiz-nalne i multin'rccliahre

o
N

o.tr

N

F

N

b
.o
o
z

(t)
.N

N

E

l)) u'1,posaZcnie laboratorium

F I doslgp do intenlctLL

Przy ka2dym elemencie zaznacz jedn4 z mo2liwych odpowiedzi.

5) Czy zawarte na stronie internetowcj Twojcgo
rvydzialu/instytutu informacjc zapewniaj4 uzryskanig
wicdry dotycz4cej:

A) ofbrowanvch noziom(rw i lbn.r.r ksztalcenia

ts) ku,alilikacji zawodowych absolwent6w

C) jakoici ksztalccnia potwierdzone.l przyzuanymi jednostce

certt,llliatam i

D) mozliwo(ci wl jazdu na innc uczeinic

!,)

Nd

Ir) plogramu i planu stucli(rrr



E) harmono granru zaj gi dydaktycznych

F) tre:ici pr ograrnou'ych przcdmiot6rv

G) lektur przecln.riotowych

Ht kr'1tcri,'u u\'t.n),/irliclJn\elt przcrlntiotiru

6) Jak czgsto odwiedzasz strong internetow4
wydzialu/instytutu?

Ptzy kaldym elemencie zaznacz jedn4 z, moZliwyoh odpowiedzi.

Czc56 ankicty dotyczaca funkcionowania dziekanatu wydzialu

7) Czy godziny otwarcia dzickanatu umoiliwiaj4
zalahYianie sDraw?

8) Cry nizej wymienione informacje przekazywane s4
przez pracownik6w dzickanatu w spos6b wyczerpuj4cy?
Przy kazdyn elomencie zaznacz jedn1 z moZliwych
odnowiedzi.

A) infbmracje dotycz4ce toku studi6w

B) intbrmacje dotyczilce splaw stypendialnych

( ) inlirrnrar'je J tyc, 
'.. 

plll zlr slrrr,lilr

9) Jak czgsto odwiedzasz dziekanat w celu
zalatwienia jakiejS sprarvy?
Z:aznacz jedn4 mo2liwq odpowicd2.

'a
N

N



c€

o).

a.)
N

cd

N

N'o
(510) Og6lna ocena pracy dziekanatu.

Zaznacz jedn4 odpowied2.

I 1) Twoje proporycje w sprawie usprawnicnia pracy dziekanatu.

12) Jak oceniasz funkcjonowanie pracowni komputcrowcj?

Przy kalzdym elemencie zaznacz jedn4 z moZliwych
odpowiedzi.

Ar ( zr uoJzinr ot\\lrcil unroTlir,iirrjq k,'rzlstunic

B) Czy iloii stanorvisk komputerowych .jcst wystatczalqca?

Ci) Czy stanowisko komputerowc spch.ria l lvo jc oczekiwania
elcktywlego korzystania z pracowni'?

D) Clzy w razie potrzeby pracownicy pracowrri Lrdziola.j4

Iirchowej pomocy?

13) Jak czgsto korzystasz z pracowni
komputerowej?

Zaznacz jcdnq odpowied2.

l4) Ogdlna ocena funkcjonowania pracowni
komputerorvej.

Przy ku2dym elemencie zaznacz jedn4 z mo2liwych
odoowiedzi.

(.)

'o
(.) --

Nc

Eo;
>i



I 5) Twoje propozycje dofycz4ce usprawnienia funkcjonowania pracowni komputerowej.

CzcS6 ankicty dotyczaca funkcionowania bibliotek UwB

16) Okrc6l,
poszczeg6lnych
odpowied2.

jak czgsto korrystasz z
bibliotok i czytclni. Zaznacz jedn4 Przynajmniej

kilka razy
w tygodniu

Kilka razy
w miesi4cu

Kilka
rMy

w roku
Rzadzie

A) Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego
Giedroycia

B) Biblioteka jednostki un iwersytcckiei, w kt6re.j
studiujesz (np. wyclzialowa, instytutowa)

C') Ima. nic r',yr.nieniona 1i,1'2ej liblioteka. Wpisz.
o jakq chodzi:

l7) Ocef wybrane aspekty korzystania z Bibliotcki
Uniwersyteckiej orlaz biblioteki Twojego
instytutu lub wydzialu, wpisu.j4o w odpowiodnie
kratki cyfry od 1 do 5, gdzic 1 oznacza oceng

a5nai
A l DosrEfn()sc lektur ohou iqzkowyclr

Biblioteka
Uniwersytecka

im. Jerzego
Giedroycia

Biblioteka jednostki
uniwers)'teckiej, w kt6rej

studiujesz (np. wydzialowa,
instytutu)

B) O96lne bogactwo ksiggozbioru w zakresie tematyki
studi6n'

C) AktualnoSc ksiggozbioru (dostgpr.roSc nowych
pozyc.ii)

D) SprarvnoSd obslugi

li) Przyj azno(c obs,lugr

F) Godziny otwarcia

Ci) Warunki pracy (dotyczy ztvlastcza czytelni)

II) MoT lir'r oic kopiovrarria teksttiu

l) Mozlilvo(i kolzystania z Internetu i tekst6w
elektronicznych

Prosimy r6wnieZ o podanie kilku ogr5lnych informacji na sw6j temat.



Zaznacz swoj4 fei. Kobieta: llMg2czyzna: Proszg wpisai sw6j rok urodzenia: !!!!

Ponizej 3,00: !
3,00-3,a9: ! 4,00-4,49:

3,s0-3,99: ! 4,50-5,00:

Trvb studi6w:

Stacjonarne

tr
Niestacjoname

tr

!
D

Wydzial:

Rodzaj studi6w:

Jednolite magisterskie t]
Pierwszego stopnia n
Drugiego stopnia I
Trzeciego stopnia I

SpecjalnoSi:



Zalqcznik nr 4a. Wers.ja polsko.jQzyczna.

Ankieta student6w uczestnicz4cych w wymianie migdryuczelnianej

Szanowny Sludencie,

zwracamy sig do Ciebie z proSbq o rzetelne wypelnienie poniZszej ankiety, kt6ra ma na celu
poprawg jakoSci ksztalcenia na naszym Wydziale. PoniewaZ jeste5 uczestnikiem wymiany
student6w migdzy uczelniami, z pewnoSci4 podczas pobytu na tej uczelni nasuwaj4 Ci sig
pewne propozycje mog4ce przyczyni! sig do poprawy procesu ksztalcenia na naszym
Wydziale. Liczymy,2e bgdq one przemySlane i szczerc. Ankieta jest anonimowa.

I. Ocei program nauczania na Wydziale ................... UwB:

i. moZliwoSrj indywidualnego ksztaltowania programu nauczania przez student6w Qtodkreil
wlaiciu,q odpowiedi):

2. r62norodno56 specjalizacji :

satysfakcj onuj qcay'niesatysfakcj onuj 4ca

saty s la k cj o nuj 4c a./n iesaty s fakcj o n uj 4ca

3. r62norodnoSi przedmiot6w specjalizacyjnych: satysfakcjonuj4cay'niesatysfakcjonuj4ca

4. r62norodnoSi miejsc odbywania praktyk zawodowych:
satysfakcj onuj 4ca,/niesatysfakcj onuj 4ca

Twoje propozycje zmian:

ll Oceri pracg pracy kadry Wydzialu UwB:

1. aktywizacja student6w podczas zajgi pnez wykladowc6w:
satysfakcj onuj 4calniesatysfakcj onuj 4ca

2. kontakt wykladowc6w ze studentami:
satysfakcj onuj qcylniesatysfakcj onuj 4cy

3. poziorn wymagari wykladowcciw wobec student6w:
satysfakcj onuj 4cylniesatysfakcj onuj qcy

4. poziom (akoSi) prowadzonych zajgt przez wykladowc6w:
satysfakcj onujqcy/niesatysfakcjonuj 4cy



5. zr6inicowanie metod/material6w i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas
zaieA'.

satysfakcj onuj 4ce/ni esatysfakcj onuj 4ce

Twoje propozycj e zmian:

IlI. Ocef organizacjg procesu ksztalcenia

I . funkcjonowanie dziekanatu

2. funkcjonowanie biblioteki:

3. funkcj onowanie pracowni komputerowej:

Twoje propozycje zmian:

satysfakcj onuj 4celniesatysfakcj onuj 4ce

satys lakcj onuj 4ce/n iesatysfakcj onuj 4ce

satyslakcjonuj4ce/niesatysfakcjonujqce

IV, Napisz, jak oceniasz poziom i organizacjg procesu ksztalcenia na naszym Wydziale
w por6wnaniu do Twego Wydzialu macierrystego.



Zal4cznik nr 4b. Wersja anglojgzyczna.

Evaluation lbrm for the international students at the Facultv Universitv of
Bialvstok

Dear (Elasmus) Student,

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

I. How do you evaluate the organization of the international student exchange at the
Faculty of .............., University of Biatystok:

1 . cornmunication with program's coordinator:

2. organization of your arriral:

3. selection of courses:

4. dormitory conditions:

Your cornmer.rts:

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

l. motivation to work: satisfactory/unsatisfactory

2. contact with the students: satisfactory/unsatisfactory

3. level ofrequirements: satisfactory/unsatisfactory

4. quality ofthe course: satisfactory/unsatisfactory

5. use ofdifferent teaching methods/materials during the course: satisfactory/unsatisfactory

sati sfactory/unsati sfactory

satisfactory/unsati sfactory

satisfactory/unsati sfactory

sati sfactory/unsatisfactory

Your comments:



III. How do you evaluate the organizational structure of the Faculty?
1. Dean's office work:

2. Library work:

3. Computer Lab work:

sati sfactory/unsatisfactory

satisfactory/unsatisfactory

satisfactory/unsatisfactory

Your comment

IV. Please, compare the organization of studying programs and administration at the

llillo : _: : "T::::o :'"::t":u 
*:* 

"'::o:-: 
u:i:::::::



Zal4cznik nr 5.

ANKIETA ABSOLWENTA

Szanov,ni Panstvto,

na uniwersytecie w Bialymstoku lirnkcjonujc Uczclniany system zapewniania Jakosci
Ksztalcenia. w ramach.jego realizacji co roku przeprowadzane s4 badania ankietowe wsr6d
naszych absoJwent6w. Przyczyniaj4 sig one do podnoszenia stanclard6w edukacji. W zwi4zku
z tym zwracamy sig z proSb4 o rzetelne wypelnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na pytania
powinrry byi przemySlane i szczere. Badanie ma charakter anonirnowy.

Przy kaZdym elemencie zaznacz. jedn4 z moZliwych
odpowiedzi.

l) Ocef w jakim stopniu ukofczonc przez Ciebie
studia pozwolity na rozwinigcie:
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A) zna.jornoici zagadnierl teoretycznych

B) umicjgtno(ci rozwi4zywania praktycznych
problemtiw

C t z.lol,r

D) urniejgtnoSci pracy zcspolowej

E) rmriejgtnoSci komunikacylnych z innymi ludZmi

F) umiejgtnoSci samodzielnego doksztalcania sig

G) orientacji i wiedzy o Swiecie

H) mo2liwoSci realizao.li wlasnych zainteresowari

2) Jak ocenil(a)byS poszczegrilnc clcmenty procesu
dydaktycznego na'['woim kierunku?

Przy ka:Zdym elemencic zaznacz 1edn4 moZliw4
odoowied2.
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A) wyklady

B) cwiczenia i konvr ersutoria

C) seminaria i proseminaria

D) przedmioty fakultatywne



F) warsztaty i laboratoria

G) pLaktyki \ zajgcia poza Uczelni4

H) indywidualne konsultacj e

I) organizacja studi6w (rozklad zaj96 itp.)

3) Co Twoim zdanicm nale2aloby zmienid przede wszystkim, by poprawid og6ln4 jakoSd

ksztalcenia?

4) Jak oceniasz kompetencje nauczycieli akademickich
i innych pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku
na ukoriczonym przez Ciebie kierunku?

Przy ka'Zdym elemencie zaznaczjedn4 z moZliwych
odoowiedzi.
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A) WSr6d samodzielnych pracownikow naukowo-
dydaktycznych

(profeso16w i dokto16w habilitowanych)
n T n n f

B) WSr6d adiunkt6w i wykladowc6w (doktor6w) tr T ! T f
C) WSr6d asystent6w (uagistr6w) T T tr tr f
D) WSr6d pracownik6w administracj i

(dziekanat, sekretariat, itp.) T T n n f

5) Czy gdyby6 j eszcze r^z zdawal(a) na studia, to wybral(a)byS ten sam kierunek?

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



A) rak E B) raczej tak! C) nie f

Zaznacz swoj4 plei.

Kobieta: ! MEzczyzna: f,
Proszg wpisai sw6j rok urodzenia:

Forma studi6w:

Stacjoname tr
Niestacjoname n

Rodzai ukoriczonych studi6w:

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

Wvdzial:

Snecialno(6:



Zalacznik nr 6

Sprawozdanie
z dzialania wydzialowego systemu zapewniania jako5ci ksztalcenia

w roku akademickim ............

Sprawozdanie obejmuje wszystkie formy studi6w i poziomy ksztalcenia (stacjoname

i niestacjoname: jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego

stopnia, studia trzeciego stopnia doklolanckie i studia podyplomowe).

Wydzial
liczba student6w lqcznie . . . . . . . . . . . . . . .,
w tvm:

na studiach stacjonarnych
na studiach niestacjonarnych

liczba uczestnik6w studi6w doktoranckich
w tym:

na studiach stacjonarnych
na studiach niestacjonarnych

liczba sluchaczy studi6w podyplomowych

1. MONITOROWANIE STANDARDoW AKADEMICKICH
Opis podjgtych dzialan i uzyskanych rezultatdu,

Wnioski (rekomendacje dla WSZJK):

Realizacja rekomendacji WSZJK orazUSZJK z poprzedniego roku akademickiego:

2. OCENA PROCESU KSZTAI,CN,NIA
Opis podiglych dzialafi i uzyskunych rezultattivv

Wnioski (rekomendacje dla WSZJK):

Realizacja rekomendacji WSZJK oraz USZJK z poprzedniego roku akademickiego:



3. OCENA JAKOSCI ZAJECDYDAKTYCZNYCH
Opis podjgtych dzialait i uzyskonych rezultatdw

Wnioski (rekomendacje dla WSZJK):

Realizacja rekomendacji WSZJK oraz USZJK z poprzedniego roku akademickiego:

4. MONITOROWANIE WARUNKOW KSZTAI-CENIA I ORGANIZACJI
STUDI6W

Opis podjlrych dzialari i uzyskanych rezultatdw

Wnioski (rekomendacje dla WSZJK):

Realizac.ja rekomendacii WSZ.[K oraz USZJK z poprzedniego roku akademickiego:

5. OCENA MOBILNOSCI STUDBNToW
Opis podigtych dzialafi i uzyskanych rezultal6w

Wnioski (rekomendacje dla WSZJK):

Realizacja rekomendacji WSZJK oraz USZJK z poprzedniego roku akademickiego:

6. UZYSKIWANIE OPINII ABSOLWENToW UCZELNI O PRZEBIEGU
ODBYTYCH STUDI6W

Opis podjgtych tlziulair i uzyskonych rczullat1w



(podpis i pieczgi Dziekana Wydzialu)

Wnioski (rekomendacje dla WSZJK):

Realizacia rekomendacii WSZJK oraz USZJK z ooorzednieso roku akademickieso:

7. UZYSKIWANIE OPINII PRACODAWCOW O POZIOMIE ZATRUDNIANYCH
ABSOLWENT6W

Opis podjgtych dziolafi i uzyskunych rezultqt(tu,

Wnioski { rekomendacje dla WSZJKl:

Realizacja rekomendacji WSZJK oraz USZIK z poprzedniego roku akademickiego:

8. MONITOROWANIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTOW UCZENIA SIE

Opis podjEtych dzialan i uzyskanych rezultatow

Wnioski lrekornendacje dla WSZJ K,1:

Realizacja rekomendacji WSZJK oraz USZJK z poprzedniego roku akademickiego:


