
 

 

Działania naprawcze  
 rok akademicki 2016/2017 

 
Stwierdzone uchybienia Zalecenia Termin 

wykonania 
Zespół/osoba 

odpowiedzialna 
Podjęte działania 

W ramach przeprowadzonej przez 
opiekunów lat studenckich ankiety, 
dotyczącej oceny procesu 
dydaktycznego, studenci zgłosili 
uwagi krytyczne do kilku spośród 
nauczycieli akademickich 

Przeprowadzić 
indywidualne 
rozmowy z 

nauczycielami, do 
których studenci 
zgłaszali uwagi 

Grudzień 2016 
Maj 2017 

Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek 

Przeprowadzono rozmowy 
indywidualne z pracownikami, do 
których studenci zgłosili zastrzeżenia. 
W odniesieniu do pracowników 
innych wydziałów, do ich 
bezpośrednich przełożonych 
skierowane zostały odpowiednie 
pisma.  

Mało miejsc do siedzenia na 
korytarzach 

Ustawić dodatkowe 
krzesła w hallu na 1. 

piętrze budynku 

Grudzień2016 
 

Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek 

Ustawiono dodatkowe krzesła w hallu 
na 1. piętrze budynku 

Szatnia - mało wieszaków w szatni, 
zamknięta w okresie wiosenno - 
letnim 

Wystosować pismo 
do Kanclerza z 

prośbą o otwarcie 
szatni w okresie 
wiosenno letnim 

Grudzień2016 Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek 

Wystosowano odpowiednie pismo  

Niska temperatura w niektórych 

salach (4.09, 3.17 i inne) 

Naprawa pompy 
układu grzewczego  

Grudzień2016 Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek 

Dokonano naprawy pompy układu 
grzewczego 

Problemy z rzutnikami w salach 

wykładowych 

 

Dokonać przeglądu 
rzutników w salach, 
uzupełnić instrukcje 

obsługi tych urządzeń 
w salach, zostawić 
zapasowy rzutnik i 

przedłużacz na 
portierni  

Grudzień2016 Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek, 

Kierownik Wydziałowej 
Pracowni Komputerowej 
mgrRobert Piekoszewski 

Dokonano przeglądu rzutników w 
salach, na portierni będzie znajdował 
się zapasowy rzutnik i przedłużacz  

Klub studencki często zamknięty Przeprowadzić  
rozmowę 

wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację 
z przedstawicielami 

Samorządu 
Studenckiego 

Listopad 2016 Pełnomocnik Dziekana 
ds. Systemu 

Zapewnienia Jakości 
Kształcenia 

Przeprowadzono rozmowę z 
przedstawicielem Samorządu 
Studenckiego 

Zbyt późno zostały wydane tematy 
prac inżynierskich (listopad 
grudzień)  

Zobligować 
promotorów do 
przygotowania 

tematów prac w maju 

Czerwiec 2017 Prodziekani 
ds. Studenckich i 

Dydaktyki 
dr Ewa Ozimina 

dr Magdalena Woźniak 
 

Przygotowano tematy prac 
inżynierskich przed rozpoczęciem 
roku akademickiego 2017/2018 

Małe zróżnicowanie ocen z prac 

dyplomowych magisterskich i 

inżynierskich. 

Duże dysproporcje pomiędzy 
nakładem pracy, poświęconym na 
przygotowanie prac dyplomowych 
u różnych promotorów, wg. 
studentów tzw. niesprawiedliwe 
tematy prac. 

Przeanalizować 
zaistniały problem na 

zebraniu Komisji 
Programowej 

Bieżący rok 
akademicki 

Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek, 
Komisje Programowe 
dla poszczególnych 

kierunków 

 

Wydziałowa Księga Zapewnienia 
Jakości Kształcenia i Księga 

Sprawdzenie Księgi 
Zapewnienia Jakości 

przed 
rozpoczęciem 

Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek, 

 



 

 

Procedur i Instrukcji wymaga 
sprawdzenia, 

Kształcenia i Księgi 
Procedur i Instrukcji 

pod kątem 
aktualności 

zawartych w nich 
treści 

roku 
akademickiego 

2017/2018 

Zespół ds. Systemu 
Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

Plan zajęć - dużo okienek, zajęcia 
często odbywają się do późna i 
studenci mają kłopoty z dojazdem 
do domu, dotyczy to przede 
wszystkim studentów kierunku 
geodezja i kartografia, zajęcia 
kończą o 20:50, a w piątek 17:10 

Przygotować plan 
zajęć na następne 

semestry, zwracając 
uwagę, na 

maksymalne 
wyeliminowanie 

okienek, i aby zajęcia 
kończyły się 
wcześniej   

przed 
rozpoczęciem 

każdego 
semestru roku 
akademickiego 

2017/2018 i 
następnych 

Dziekan Wydziału  
dr. hab. Lidia Dąbek, 

osoby odpowiedzialne 
za układanie planów 

zajęć 

 

 
 

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WIŚGiE 
 

dr inż. Agata Zwierzchowska 


