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1. Cel i zakres procedury 

Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

2. Terminologia 

 Warunki kształcenia są związane z posiadanym w Wydziale Nauk o Zdrowiu zapleczem 

naukowo-dydaktycznym, stanowią niezbędny element zapewniający właściwą realizację procesu 

dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych. 

Infrastruktura dydaktyczna  - zasoby materialne - ogólne warunki, jakie musi spełniać jednostka 

organizacyjna uczelni prowadząca studia, aby zapewnić prawidłową realizację celów kształcenia 

określonych w Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia(par. 9 ust. 1 pkt 7 i 8). 

Wymagania dotyczą: 

 - posiadania odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej: sal dydaktycznych, laboratoriów i 

pracowni, oraz zapewnienia dostępności tej infrastruktury, 

 - zapewnienia dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na 

danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Ponadto, sformułowane zostały pewne szczególne wymagania związane z realizacją zajęć o 

charakterze praktycznym: 

 - przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego zajęcia związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym powinny odbywać się w warunkach właściwych dla danego zakresu 

praktyki i umożliwiać bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez 

studentów (par. 6 ust. 1), 

 - jednostka organizacyjna uczelni powinna zapewnić studentom właściwy tryb odbywania praktyk 

przewidzianych w programie kształcenia (par. 9 ust. 1 pkt 5). 

 

3. Osoby odpowiedzialne 

 Dziekan WNoZ 

 Kierownik Dziekanatu i Katedry WNoZ 

 Opiekunowie pracowni specjalistycznych 

 Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

 Prowadzący zajęcia 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
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4. Opis postępowania 

4.1.Kierownik Dziekanatu i Katedry WNoZ 1 raz w roku sporządzają plany 

zapotrzebowania środków koniecznych do realizacji procesu dydaktycznego oraz 

przeprowadzania remontów i inwentaryzacji infrastruktury dydaktycznej.  

4.2.Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia za pomocą badań ankietowych 

studentów (załączniki nr 1,3,4 do procedury) oraz pracowników dydaktycznych (załącznik nr 2 do 

procedury) ocenia: 

- warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, infrastruktury i bazy dydaktycznej, 

- warunki socjalne studentów, w tym możliwość uzyskiwania stypendiów, 

- obsługę administracyjną procesu dydaktycznego, w tym obsługi dziekanatowej 

studentów.   

Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych studentów przekazywane są 

Pełnomocnikowi na posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

Pełnomocnik Dziekana wraz z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia przygotowuje propozycje działań mające na celu doskonalenie proces kształcenia na 

Wydziale. 

Wskazane metody doskonalenia procesu kształcenia, a w tym organizacji i warunków 

prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz opracowanie metod doskonalenia jakości obsługi 

administracyjnej procesu dydaktycznego po akceptacji Dziekana są przedstawiane na Radzie 

Wydziału i służą poprawie jakości kształcenia na Wydziale. 

 

4.3. Zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia.  

4.3.1.Działania zapewniające odpowiednią liczebności grup studenckich  

i dostępność kadry dydaktycznej . 

 liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez jednego 

nauczyciela akademickiego metodą tradycyjną regulowana jest Uchwałą nr 725/06/IV/2011 

Senatu ATH z dnia 14 czerwca 2011 roku. 

 dostępność kadry dydaktycznej na kierunkach studiów i poziomach kształcenia w WNoZ 

określona jest na podstawie wskaźników:  

 udziału profesorów i doktorów habilitowanych w prowadzeniu zajęć w WNoZ, 

 liczby studentów do liczby profesorów mianowanych, doktorów habilitowanych i 

doktorów prowadzących zajęcia w WNoZ na kierunkach na danym poziomie 

kształcenia – zatrudnionych na Uczelni na podstawie umowy o pracę, jako 

podstawowym miejscu pracy,  
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 liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum 

kadrowego na kierunkach i poziomach kształcenia  

w WNoZ,  

 liczby studentów do liczby wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia na kierunkach i poziomach w WNoZ.  

 Nauczyciele akademiccy w WNoZ prowadzą cotygodniowe, co najmniej dwugodzinne 

konsultacje dla studentów. Harmonogram godzin konsultacyjnych ustalany jest na 

początku każdego semestru przez kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych i 

podawany do wiadomości studentów.  

4.3.2. Działania zapewniające dostępność do komputerów i Internetu 

 Komputery pracowników dydaktycznych i administracyjnych WNoZ  podłączone są do 

Uczelnianej Sieci Komputerowej, której administratorem jest Akademickie Centrum 

Informatyki (ACI).  

 Studenci WNoZ mają dostęp do Internetu i zasobów sieci w laboratoriach komputerowych, 

w których prowadzone są zajęcia oraz w specjalnie przygotowanych salach, które 

wyłączono z zajęć. Sale te znajdują się w ACI i bibliotece.  

 Dodatkowo studenci WNoZ, którzy posiadają komputery przenośne, mogą korzystać 

bezpłatnie z sieci bezprzewodowej obejmującej swoim zasięgiem większość budynków 

ATH. Każdy student ATH ma możliwość bezpłatnego założenia na serwerze uczelnianym 

skrzynki poczty elektronicznej i udostępniania własnej strony WWW. 

 Poprzez Uczelnianą Sieć Komputerową Wydział Nauk o Zdrowiu udostępnia studentom 

pomocne informacje pozwalające zapoznać się  

z  profilem działalności naukowej i pracownikami. Zapewnia również kontakt i obsługę 

administracyjną. 

 Nauczyciele akademiccy WNoZ udostępniają studentom swoje uczelniane adresy mailowe 

zapewniając w ten sposób możliwość kontaktu przez Internet.  

 W bibliotece studenci mają dostęp do komputerowych baz danych  

i katalogów w Uczelni i poza nią.  

 Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną, co znacznie ułatwia kandydatom 

kontakt z Uczelnią oraz Wydziałem. 

 Pracownicy WNoZ korzystają z uczelnianej platformy edukacyjnej- eUczelnia dla 

prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Platforma służy jako narzędzie elektroniczne wspomagające prowadzenie zajęć 

metodą tradycyjną. 
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 Wirtualny dziekanat. 

4.3.3. Działania zapewniające dostępność materiałów dydaktycznych: 

 

 WNoZ   prowadzi swoją stronę internetową, na której zamieszczane są informacje 

dotyczące kierunków studiów oraz  materiały dydaktyczne. Za pomocą  Internetu studenci 

mają również dostęp do programów kształcenia, planów studiów oraz  opisów modułów 

kształcenia (tzw. sylabusów)  

 Pracownicy WNoZ wykorzystują platformę eUczelnia jako narzędzie wspomagające 

prowadzenie zajęć metodą tradycyjną umieszczając na niej różnego typu materiały 

dydaktyczne: wykłady, instrukcje do ćwiczeń, prezentacje, filmy i inne.  

 Za dostępność literatury podstawowej i uzupełniającej (podręczników, skryptów, 

czasopism i innych opracowań) w ramach modułu kształcenia (przedmiotu) odpowiada 

prowadzący przedmiot. Odpowiednie pozycje literatury, w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy, powinny być dostępne w bibliotece lub czytelni. 

4.3.4. Działania zapewniające dostępność do zasobów bibliotecznych oraz biblioteki: 

 Studenci WNoZ mają dostęp do biblioteki, wypożyczalni, czytelni ogólnej oraz czytelni 

czasopism. Korzystając z uczelnianej sieci informacyjno-bibliotecznej studenci maja dostęp 

do krajowych i zagranicznych bibliotek naukowych oraz bibliotek Bielska-Białej.  

 W księgozbiorach znajdują się podręczniki i skrypty uwzględniające specjalistyczne 

potrzeby WNoz. Poza obręb biblioteki udostępniane są zbiory zwarte, płyty CD oraz DVD.  

 Dokumenty z Wypożyczalni można zamawiać tylko drogą elektroniczną.  

W Wypożyczalni znajdują się komputery służące do przeglądania katalogu bibliotecznego i 

zamawiania dokumentów. Magazyn Wypożyczalni wyposażony jest w nowoczesne regały 

przesuwne.  

 Księgozbiór jest uzupełniany i modyfikowany systematycznie w zależności od 

zmieniających się potrzeb pracowników oraz studentów WNoZ.  

 Studenci i pracownicy WNoZ korzystając ze stanowisk komputerowych w  Czytelni mają 

możliwość przeszukiwania katalogu biblioteki oraz baz danych. Login i hasło do baz 

danych wymagających logowania udostępnia bibliotekarz.  

 W Czytelni Czasopism zgromadzone są czasopisma polskie i zagraniczne oraz gazety. 

Tytuły wraz z zakresem dostępnych roczników można wyszukać poprzez katalog on-line. 
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Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do bieżących czasopism, ułożonych na regałach 

w układzie alfabetycznym. Starsze roczniki przechowywane są w magazynie.  

4.3.5. Działania zapewniające obsługę administracyjną toku studiów wyższych: 

 Bezpośrednią obsługę studentów prowadzą pracownicy administracyjni zatrudnieni w 

Dziekanacie i Katedrze WNoZ, do zadań których należą: ewidencjonowanie osiągnięć 

studentów, prowadzenie osobowych spraw studentów, obsługa pomocy materialnej dla 

studentów, sprawy związane z procesem dyplomowania i sprawy bieżące. 

 pracownicy administracyjni WNoZ prowadzą obsługę toku studiów wyższych za pomocą 

ogólnouczelnianego systemu komputerowego eHMS, w którym gromadzone są dane 

osobowe studenta, jego okresowe osiągnięcia oraz informacje na temat pomocy 

materialnej.  

 Z ogólnouczelnianego systemu komputerowego eHMS korzystają zarówno pracownicy 

administracyjni jak i pracownicy dydaktyczni WNoZ.  Za pomocą systemu generowane są 

protokoły ocen końcowych, karty okresowych osiągnięć studenta, suplementy 

do dyplomów, raporty i listy studentów. 

 Studenci WNoZ poprzez aplikację eHMS mają dostęp do swoich danych osobowych, 

danych związanych z przebiegiem studiów, decyzji Dziekana, kart okresowych osiągnięć, 

świadczeń stypendialnych, stanu rozliczeń z tytułu opłat za studia 

oraz komunikowanie się z dziekanatem za pośrednictwem skrzynki pocztowej. Aplikacja 

jest najlepszym źródłem informacji dla studenta, dostępnym z każdego miejsca gdzie jest 

sieć internetowa. 

4.3.6. Działania zapewniające organizację roku akademickiego 

Organizację roku akademickiego określają:  

 harmonogram roku akademickiego (określany przez odpowiednie zarządzenie 

Rektora),  

 semestralne rozkłady (plany) zajęć dydaktycznych (określane zarządzeniami 

Rektora),  

 harmonogramy sesji egzaminacyjnej (zatwierdzane przez Dziekana WNoZ), 

 terminy egzaminów dyplomowych (zatwierdzane przez Dziekana WNoZ). 

Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych ATH, za opracowanie i ogłoszenie harmonogramu 

sesji egzaminacyjnych i terminów egzaminów dyplomowych odpowiada Dziekan.  

 

4.3.7. Działania zapewniające środowisko nauki i pracy 
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 Wszystkie pomieszczenia WNoZ spełniają wymagania ustalone  

w odrębnych przepisach BHP, za co odpowiedzialni są: Dziekan  

i kierownicy Dziekanatu i Katedry WNoZ.  

 Prowadzący zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia zapoznają studentów  

z regulaminem oraz przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium, salach ćwiczeń i 

pracowniach.  

 W celu podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych pracownicy Wydziału Nauk o 

Zdrowiu zobowiązani są do zgłaszania Dziekanowi  

i kierownikom Dziekanatu i Katedry pojawiających się nieprawidłowości.  

Kanclerz, w zakresie czynności związanych z bieżącą eksploatacją składników mienia Uczelni, 

odpowiada za stan techniczny audytoriów ogólnodostępnych oraz spełnianie przez nie wymagań 

ustalonych w odrębnych przepisach BHP. 

 

5. Dokumenty związane 

Regulamin studiów ATH 

 Uchwała Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej  

 Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia  w Akademii Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej 

 Uchwała nr 918/06/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów 

wyższych 

 Uchwała Nr 773/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 Uchwała Nr 725/06/IV/2011 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 

rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad i trybu powierzania zajęć 

dydaktycznych i godzin ponadwymiarowych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz 

liczebności grup studenckich 
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 Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia  

 Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

 Zarządzenie Nr 697/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

27 czerwca 2013 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2013/2014 dla studiów 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia 

 Zarządzenie Nr 689/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

21 czerwca 2013 roku w sprawie przygotowania rozkładów zajęć dydaktycznych i ich 

realizacji 

 Zarządzenie nr 515/2011/2012 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

14 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru dyplomu z wyróżnieniem 

 Zarządzenie nr 373/2009/2010 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

17 września 2010 roku w sprawie zasad organizacji systemu Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

 Zarządzenie Nr 201/2006/2007 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 

28 września 2007 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej 

 

 

 

 

 

 

 

6. Załączniki: 
 

 Załącznik nr 1 – Arkusz oceny warunków i jakości procesu kształcenia w WNoZ 

 Załącznik nr 2 - Ankieta dla Pracowników Dydaktycznych w WNoZ  

 Załącznik nr 3 –Arkusz oceny praktyki zawodowej  w WNoZ 

 Załacznik nr 4 - Arkusz oceny praktyki zawodowej – obóz sprawnościowy w WNoZ 
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Załącznik nr 1 do Procedury 26 WKJK 

ARKUSZ 

OCENY WARUNKÓW I JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA 

W WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ATH 

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo / Ratownictwo Medyczne*  Rok akademicki……………………. 

Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*. Poziom studiów: I stopień/ II stopień* 

Niniejsza ankieta jest częścią wprowadzanego w Wydziale Nauk o Zdrowiu systemu oceny warunków  

i jakości kształcenia. Jej celem jest pozyskanie opinii studentów. Ankieta jest anonimowa, a otrzymane 

informacje będą przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych oraz  wykorzystane do poprawy 

jakości kształcenia. Dziękujemy za przemyślane, szczere i bezstronne odpowiedzi na zadane pytania oraz rzetelne 

wypełnienie ankiety.  

Proszę udzielić  odpowiedzi zaznaczając x w wybranym punkcie na skali z przedziału od 2-5 gdzie  

2 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą. 

*podkreśl właściwe 

Lp. Kryteria oceny 
2-  

źle 

3- 

dostate- 

cznie 

4- 

dobrze 

5 – 

bardzo 

dobrze 

I. Zasoby lokalowe 

1. Sale wykładowe     

2. Pracownie specjalistyczne      

3. Biblioteka – warunki lokalowe     

4. Czytelnia - warunki umożliwiające korzystanie z fachowej literatury     

5. Zaplecze socjalne i sanitarno- higieniczne dla studentów     

6. Placówki służby zdrowia dla kształcenia praktycznego     

II. Baza materialna i dydaktyczna 

1.  Rzutniki slajdów     

2. Projektory multimedialne     

3. Sprzęt specjalistyczny w pracowniach     

4. Wyposażenie biblioteki i czytelni w fachową literaturę medyczną, 

dostępność do komputerowych baz danych i katalogów,  

    

5. Dostępność zasobów e Learningowych     

6. Dostęp do komputerów i Internetu po zajęciach dydaktycznych     

III. Obsługa studenta 

1. Czytelny sposób rekrutacji i rejestracji w systemie elektronicznym     

2.  Dostęp do wykazu ocen i zaliczeń w systemie dziekanatowym     

3. Ocena racjonalności rozkładów zajęć     

4. Dostosowanie czasu urzędowania Dziekanatu i Katedry do cyklu 

dydaktycznego 

    

5. Terminowość załatwiania spraw przez pracowników Dziekanatu i 

Katedry 

    

6. Możliwość kontaktu  z pracownikami Dziekanatu i Katedry drogą 

mailową 
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7. Dostępność obowiązujących formularzy w formie elektronicznej     

8. Dostępność władz wydziału i pracowników dydaktycznych dla 

studentów  i słuchaczy 

    

9. Pomoc socjalna     

10. Zaplecze gastronomiczne     

 

Lp. Kryteria oceny 2- 

źle 

3- 

dostate

cznie 

4- 

dobrze 

5- 

bardzo 

dobrze 

IV. Proces dydaktyczny 

1. Atrakcyjność treści     

2. Zgodność realizacji z celami     

3.  Dobór kadry     

4. Styl przekazu     

5. Dyscyplina zajęć - przestrzeganie godzin prowadzenia zajęć w 

różnych miejscach 

    

6. Wykorzystanie środków dydaktycznych     

7. Dostępność pracowników dydaktycznych dla studentów  i 

słuchaczy. 

    

8. Liczebność grup ćwiczeniowych     

9. Jasność kryteriów oceny     

10. Respektowanie kryteriów oceny     

11. Respektowanie podmiotowości godności i indywidualności 

studenta 

    

12. Dobór placówek do zajęć praktycznych     

V. Harmonogram zajęć 

1. Obciążenie godzinowe studentów     

2. Rozkład egzaminów i zaliczeń     

3.  Rozkład praktyk     

4. Zajęcia fakultatywne     

VI. Dostęp studentów do informacji  

1. Regulaminy     

2. Plany studiów     

3.  Harmonogramy studiów     

4. Program nauczania     

5. Kryteria oceniania     

6. Wykaz praktycznych umiejętności w indeksie umiejętności     

7. Organizacja roku akademickiego     

8. Działalność naukowa wydziału     

VII. Przydatność kształcenia 

1. W zakresie wykonywania zawodu     

2. Rozwoju osobowego studenta     

3.  Rynku pracy     
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Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

………………..….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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        Załącznik nr 2 do Procedury 26 WKJK 

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ATH 

Katedra Pielęgniarstwa / Ratownictwa Medycznego*   Pracownik etatowy* / inny rodzaj umowy 

Rok akademicki ………………………… 

Niniejsza ankieta jest częścią wprowadzanego w Wydziale Nauk o Zdrowiu systemu oceny warunków i 

jakości kształcenia. Jej celem jest pozyskanie opinii pracowników dydaktycznych. Ankieta jest anonimowa, a 

otrzymane informacje będą wykorzystane do polepszenia jakości kształcenia. Dziękujemy za rzetelne wypełnienie 

ankiety. Proszę udzielić  odpowiedzi zaznaczając x w wybranym punkcie na skali z przedziału od 2 - 5 gdzie  

2 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą.  *podkreśl właściwe 

Lp. Kryteria oceny 
2 – 

żle 

3 – 

dostate-

cznie 

4 - 

dobrze 

5 –  

bardzo 

dobrze 

I. Zasoby lokalowe 

1. Sale wykładowe     

2. Sale ćwiczeniowe  (w-f)     

3. Pracownie specjalistyczne       

4. Biblioteka – warunki lokalowe     

5. Czytelnia - warunki umożliwiające korzystanie z fachowej 

literatury 

    

6. Zaplecze socjalne i sanitarno- higieniczne dla nauczycieli     

II. Baza materialna i dydaktyczna 

1. Projektory multimedialne     

2. Sprzęt specjalistyczny w pracowniach     

3. Wyposażenie biblioteki i czytelni w fachową literaturę 

medyczną, dostępność do komputerowych baz danych i 

katalogów 

    

4. Dostęp do komputerów i Internetu po zajęciach dydaktycznych     

III. Zaplecze działalności pracownika dydaktycznego 

1. Możliwość automatycznego generowania list studentów     

2. Możliwość przechowywania i analizy danych o wynikach 

osiąganych przez studentów 

    

3. Dostęp do wykazu ocen i zaliczeń     

4. Sposób przekazywania oraz przepływ informacji     

5. Możliwość finansowania wyjazdów na konferencje     

6. Możliwość finansowania szkoleń, kursów, specjalizacji     

7. Możliwość finansowania publikacji prac naukowych      

8. Ocena współpracy z dziekanatem i katedrą, terminowość 

załatwiania spraw 

    

9. Dostosowanie czasu urzędowania Dziekanatu i Katedry do 

cyklu dydaktycznego 

    

10. Możliwość kontaktu  z pracownikami Dziekanatu i Katedry 

drogą mailową oraz telefoniczną 
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11. Dostępność władz wydziału     

12. Dostępność obowiązujących formularzy w formie elektronicznej     

13. Możliwość uzupełnienia materiałów biurowych     

14. Pomoc socjalna     

15. Opieka medyczna     

16. Zaplecze gastronomiczne     

Lp. Kryteria oceny 
2 – 

żle 

3 – 

dostate-

cznie 

4 - 

dobrze 

5 –  

bardzo 

dobrze 

IV. Proces dydaktyczny 

1. Zgodność merytoryczna modułów kształcenia z efektami 

kształcenia 

    

2. Ocena stosowanych sposobów i form weryfikowania efektów 

kształcenia 

    

3. Poprawność przydzielania punktów ECTS     

4. Ocena jakości prac dyplomowych  studentów     

5. Ocena doboru placówek do praktyk zawodowych     

6. Ocena doboru placówek do zajęć praktycznych     

7. Możliwość dostosowania środków dydaktycznych     

8.  Liczebność grup ćwiczeniowych     

9. Dostęp do informacji po ankietyzacji przedmiotu     

10. Możliwość zastosowania się do uwag pohospitacyjnych     

V. Harmonogram zajęć 

1. Możliwość udziału w planowaniu zajęć     

2. Racjonalność harmonogramu sesji egzaminacyjnej       

3.  Racjonalność harmonogramu praktyk zawodowych      

4. Racjonalność harmonogramu zajęć praktycznych     

5. Racjonalność harmonogramu egzaminów dyplomowych     

VI. Dostęp do informacji  

1. Regulaminy     

2. Plany studiów     

3.  Harmonogramy studiów     

4. Program nauczania     

5. Kryteria oceniania     

6. Wykaz praktycznych umiejętności     

7. Organizacja roku akademickiego     

8. Działalność naukowa wydziału     

9. Dostępność i czytelność procedur oraz instrukcji     

VII. Analiza użyteczności efektów kształcenia 

1. W zakresie wykonywania zawodu     

2. Rozwoju osobowego studenta     

3.  Rynku pracy     
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Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

15 

 

    Załącznik nr 3 do Procedury nr 26 WKJK 

ARKUSZ 

OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

W WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ATH 

 

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo / Ratownictwo Medyczne*  Rok akademicki……………… 

Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*. Poziom studiów: I stopień/ II stopień* 

Praktyka zawodowa z przedmiotu/modułu kształcenia:……………………………………………. 

Niniejsza ankieta jest częścią wprowadzanego w Wydziale Nauk o Zdrowiu systemu oceny praktyki 

zawodowej. Jej celem jest pozyskanie opinii studentów. Ankieta jest anonimowa,  

a otrzymane informacje będą przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych oraz  wykorzystane do 

poprawy jakości kształcenia. Dziękujemy za przemyślane, szczere i bezstronne odpowiedzi na zadane pytania oraz 

rzetelne wypełnienie ankiety.  

Proszę udzielić  odpowiedzi zaznaczając x w wybranym punkcie na skali z przedziału od 2-5 gdzie  

2 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą. 

 

*podkreśl właściwe 

 

1. W jakim stopniu praktyka zawodowa spełniła Pana/i oczekiwania: 

 nie spełniło oczekiwań  

 w niewielkim 

 w średnim 

 w wysokim stopniu 

 w pełni 

2. Jak Pan/i ocenia program praktyki 

(w skali od 2 – żle do 5 – bardzo dobrze) 

Zdobycie nowej wiedzy 2 3 4 5 

Uzyskanie nowych umiejętności 2 3 4 5 

Przydatność w dalszej karierze zawodowej 2 3 4 5 

       

3. Jak ocenia Pan/i swoje umiejętności i wiedzę ? (w skali od 2 – żle 

do 5 – bardzo dobrze) 

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej 2 3 4 5 

Po odbyciu praktyki zawodowej 2 3 4 5 

 

4. Jak ocenia Pan/i opiekunów zawodowych prowadzących praktykę?  

(wpisz odpowiednią cyfrę w skali od 2 - źle do 5 - bardzo dobrze) 

Sposób przekazywania informacji (przystępny, klarowny?) 2 3 4 5 

Umiejętność odpowiadania na pytania 2 3 4 5 

Umiejętność tłumaczenia szczególnie trudnych kwestii 2 3 4 5 

Tempo praktyki zawodowej 2 3 4 5 

Dbanie o dobrą atmosferę podczas praktyki 2 3 4 5 

Stosunek do uczestników praktyki (przyjazny?) 2 3 4 5 

Ogólna ocena prowadzących praktykę 2 3 4 5 

Możliwość kontaktu z prowadzącym praktykę 2 3 4 5 
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Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

*zaznacz prawidłowe 
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Załącznik nr 4 do Procedury nr 26 WKJK 

ARKUSZ 

OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ – OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY 

W WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ATH 

 

Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne. Rok akademicki…………………………. 

Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*. Poziom studiów: I stopień/ II stopień* 

Praktyka zawodowa – obóz sprawnościowy z zakresu: ratownictwa górskiego/ ratownictwa wodnego* 

Niniejsza ankieta jest częścią wprowadzanego w Wydziale Nauk o Zdrowiu systemu oceny praktyki 

zawodowej. Jej celem jest pozyskanie opinii studentów. Ankieta jest anonimowa, a otrzymane informacje będą 

przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych oraz  wykorzystane do poprawy jakości kształcenia. 

Dziękujemy za przemyślane, szczere i bezstronne odpowiedzi na zadane pytania oraz rzetelne wypełnienie ankiety. 

Proszę udzielić  odpowiedzi zaznaczając x w wybranym punkcie na skali z przedziału od 2-5 gdzie  

2 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą. 

 

*podkreśl właściwe 

5. W jakim stopniu szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania: 

 nie spełniło oczekiwań  

 w niewielkim 

 w średnim 

 w wysokim stopniu 

 w pełni 

6. Jak Pan/i ocenia program szkolenia 

(w skali od 2 – źle do 5 – bardzo dobrze) 

Zdobycie nowej wiedzy 2 3 4 5 

Uzyskanie nowych umiejętności 2 3 4 5 

Przydatność w dalszej karierze zawodowej 2 3 4 5 

           

7. Jak ocenia Pan/i swoje umiejętności i wiedzę na temat ratownictwa 
 górskiego/ wodnego ? (w skali od 2 – źle do 5 – bardzo dobrze) 

Przed rozpoczęciem szkolenia  2 3 4 5 

Po odbyciu szkolenia 2 3 4 5 

 

8. Jak ocenia Pan/i wykładowców prowadzących szkolenie?  

(wpisz odpowiednią cyfrę w skali od 2 - źle do 5 - bardzo dobrze) 

Sposób przekazywania informacji (przystępny, klarowny?) 2 3 4 5 

Umiejętność odpowiadania na pytania 2 3 4 5 

Umiejętność tłumaczenia szczególnie trudnych kwestii 2 3 4 5 

Tempo szkolenia 2 3 4 5 

Dbanie o dobrą atmosferę podczas szkolenia 2 3 4 5 

Stosunek do uczestników szkolenia (przyjazny?) 2 3 4 5 

Ogólna ocena prowadzących szkolenie 2 3 4 5 

Możliwość kontaktu z prowadzącym szkolenie 2 3 4 5 
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Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

*zaznacz prawidłowe 

 

 


