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WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW
(OCENA INFRASTRUKTURY, OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ, ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH,
DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI i UMIĘDZYNARODOWIENIA)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 29.04.2022 r.

1.

Warunki lokalowe sprzyjają procesowi kształcenia

2.

Wyposażenie sal ćwiczeniowych i wykładowych wspomaga proces
kształcenia

3.

Wyposażenie laboratoriów wspomaga proces kształcenia
(wyposażenie specjalistyczne, sprzęt komputerowy)

4.

Sale dostosowane do liczebności grup

Dodatkowe uwagi dotyczące infrastruktury:

Zdecydowanie nie
(1)

Raczej nie
(2)

Ani tak ani nie
(3)

Raczej tak
(4)

I. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń dotyczących
INFRASTRUKTURY:

Zdecydowanie tak
(5)

Wybierz z listy kierunek, którego dotyczy ocena ………………………………………………………………………………………
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1.

Sprawy na poziomie wydziału (sekretariat dziekana/dziekanat) są
załatwiane rzetelnie i sprzyjają procesowi kształcenia

2.

Sprawy związane ze studentami w Biurze Obsługi Studenta są
załatwiane rzetelnie i sprzyjają procesowi kształcenia

3.

Sprawy na poziomie instytutu są załatwiane rzetelnie i sprzyjają
procesowi kształcenia

4.

Sprawy na poziomie centralnym Uniwersytetu Zielonogórskiego są
załatwiane rzetelnie i sprzyjają procesowi kształcenia

Zdecydowanie nie
(1)

Raczej nie
(2)

Ani tak ani nie
(3)

Raczej tak
(4)

II. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń dotyczących
OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PRACOWNIKÓW:

Zdecydowanie tak
(5)

(OCENA INFRASTRUKTURY, OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ, ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH,
DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI i UMIĘDZYNARODOWIENIA)

1.

Dostępność niezbędnych informacji na tablicach ogłoszeń jest
zadawalająca

2.

Strona internetowa Wydziału jest przejrzysta oraz zawiera wszystkie
niezbędne i aktualne informacje

3.

Strona internetowa Uniwersytetu Zielonogórskiego jest przejrzysta
oraz zawiera wszystkie niezbędne i aktualne informacje

Dodatkowe uwagi dotyczące dostępności do informacji i strony internetowej:

Zdecydowanie nie
(1)

Raczej nie
(2)

Ani tak ani nie
(3)

Raczej tak
(4)

III. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń dotyczących
DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI:

Zdecydowanie tak
(5)

Dodatkowe uwagi dotyczące obsługi administracyjnej pracowników:
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1.

Warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki są odpowiednie (możliwość
korzystania z komputerów i urządzeń kopiujących w bibliotece )

2.

Godziny pracy biblioteki są odpowiednie

3.

Dostęp do zbiorów drukowanych biblioteki jest odpowiedni (książki,
czasopisma – kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy,
aktualność)

4.

Dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki jest odpowiedni
(kompletność, aktualność baz danych)

Dodatkowe uwagi dotyczące biblioteki:

Zdecydowanie nie
(1)

Raczej nie
(2)

Ani tak ani nie
(3)

Raczej tak
(4)

IV. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń dotyczących
BIBLIOTEKI:

Zdecydowanie tak
(5)

(OCENA INFRASTRUKTURY, OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ, ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH,
DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI i UMIĘDZYNARODOWIENIA)
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1.

Pracownicy są zachęcani do udziału w wyjazdach zagranicznych w
ramach różnych programów (np. Erasmus+)

2.

Oferta wyjazdów zagranicznych, dydaktycznych lub szkoleniowych, w
ramach różnych programów (np. Erasmus+) jest zadowalająca

3.

Pracownicy mają możliwość prowadzenia przedmiotów w języku
obcym w trakcie cyklu kształcenia

Dodatkowe uwagi dotyczące umiędzynarodowienia:

Zdecydowanie nie
(1)

Raczej nie
(2)

Ani tak ani nie
(3)

Raczej tak
(4)

V. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń dotyczących
UMIĘDZYNARODOWIENIA:

Zdecydowanie tak
(5)

(OCENA INFRASTRUKTURY, OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ, ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH,
DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI i UMIĘDZYNARODOWIENIA)

