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ANKIETA STUDENTA / DOKTORANTA 
dotycząca oceny pracy Dziekanatu, Biblioteki, Działu Informacji i Rozwoju, działów odpowiedzialnych 

za obsługę administracyjno-bytową studentów oraz oceny bazy dydaktyczno-bytowej Wydziału 

przeprowadzona w dniu ………………….. 

 

Kierunek……………………………. Specjalność ………………………………………................................... 

Rok studiów ………………………... Forma studiów1: stacjonarne, niestacjonarne 

Poziom / rodzaj studiów1: I stopnia, II stopnia, III stopnia (doktoranckie) 

Udzielenie odpowiedzi na każde pytanie polega na umieszczeniu symbolu „X” w wybranej kratce. 

Kryteria oceny 

Ocena w skali 1-5 (1 – ocena 

najniższa, 5 – ocena najwyższa) 

1 2 3 4 5 

1. Praca Dziekanatu 

1.1. Dogodność godzin otwarcia poszczególnych sekcji obsługi studiów      

1.2. Kompetencje i rzetelność pracowników Dziekanatu      

1.3. Sprawność załatwiania spraw       

1.4. Zaangażowanie w pomoc studentom w rozwiązywaniu problemów      

1.5. Jakość i terminowość przekazywania informacji związanych z tokiem i organi-

zacją studiów 
     

1.6. Przyjazność atmosfery podczas załatwiania spraw      

1.7. Telefoniczne i e-mailowe uzyskiwanie informacji      

1.8. Ułatwianie kontaktów z Dziekanem, Prodziekanami Wydziału, Kierownikami 

studiów doktoranckich 
     

2. Praca Działu Informacji i Rozwoju 

2.1. Dostępność pracowników Działu dla studentów / doktorantów      

2.2. Kompetencje i rzetelność pracowników Działu       

2.3. Sprawność załatwiania spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych      

2.4. Zaangażowanie w pomoc studentom / doktorantom w rozwiązywaniu proble-

mów 
     

2.5. Jakość i terminowość przekazywanych informacji związanych z ofertami staży, 

praktyk studenckich i imprezami studenckimi / doktoranckimi 
     

2.6. Przyjazność atmosfery podczas załatwiania spraw      

2.7. Telefoniczne i e-mailowe uzyskiwanie informacji      

3. Praca Biblioteki (wypożyczalni i czytelni) 

3.1. Dogodność godzin otwarcia wypożyczalni      

3.2. Kompetencje i zaangażowanie pracowników wypożyczalni      

3.3. Sprawność załatwiania spraw w wypożyczalni      

3.4. Dogodność godzin otwarcia czytelni ogólnej oraz czytelni czasopism      

3.5. Kompetencje i zaangażowanie pracowników czytelni ogólnej      

3.6. Sprawność załatwiania spraw w czytelni ogólnej      

3.7. Kompetencje i zaangażowanie pracowników czytelni czasopism      

3.8. Sprawność załatwiania spraw w czytelni czasopism      

4. Praca działów odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-bytową studentów 

4.1. Kompetencje i zaangażowanie pracowników Sekcji Obsługi Ośrodka Kompute-

rowego 
     

4.2. Sprawność załatwiania spraw związanych z akademikiem      

5. Baza dydaktyczna-bytowa Wydziału 

5.1. Wyposażenie techniczne sal dydaktycznych (ilość, jakość i sprawność sprzętu)      

5.2. Wyposażenie techniczne sal laboratoryjnych (ilość, jakość i sprawność sprzętu 

komputerowego i oprogramowania) 
     

5.3. Zasoby czytelni ogólnej (liczba wolumenów, liczba dostępnych baz danych, 

dostępność literatury zalecanej w sylabusach) 
     

5.4. Zasoby czytelni ogólnej (liczba wolumenów, liczba dostępnych baz danych, 

dostępność literatury zalecanej w sylabusach) 
     

5.5. Zasoby czytelni czasopism (liczba egzemplarzy czasopism, liczba dostępnych 

baz danych, dostępność literatury zalecanej w sylabusach) 
     

                                                           
1 Właściwą nazwę proszę podkreślić. 
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5.6. Czystość i estetyka sal dydaktycznych oraz pozostałych pomieszczeń      

5.7. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych      

5.8. Dostępność i jakość bazy gastronomicznej      

5.9. Dostępność parkingu      

5.10 Baza sportowo-rekreacyjna      

 

Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia Studenta / Doktoranta ………………………………………………………………… 

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

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

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


