
 

 

Działania naprawcze  
 rok akademicki 2019/2020 

 

Stwierdzone uchybienia Zalecenia 

Termin 

wykonan

ia 

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 

(Kierownik Katedry, 

w której nauczyciel 

pracuje do których 

studenci zgłaszali 

uwagi (Dziekan 

Wydziału) 

 

Grudzień 

2019 

Maj 2020 

Dziekan Wydziału 

dr Ewa Ozimina 

Uwagi studentów dotyczące 

pracowników dydaktycznych 

zostały przekazane 

Kierownikom Katedr, w 

których są zatrudnieni z 

prośbą o podjęcie działań 

naprawczych. 

Plan zajęć - dużo okienek, 
zajęcia często odbywają się 

do późna i studenci maja 

kłopoty z dojazdem do 

domu, studenci studiów 

niestacjonarnych nie 

chcieliby mieć planowanych 

w piątki zajęć na których 

obecność jest obowiązkowa 

Przygotować plan 
zajęć zwracając 

uwagę, na 

maksymalne 

wyeliminowanie 

okienek i aby zajęcia 

kończyły się 

wcześniej. Na 

studiach 

niestacjonarnych 

zaplanować w piątki 

tylko wykłady, które 
nie są jedyną formą 

realizacji przedmiotu. 

Wrzesień 
2019 

Luty 

2020 

Dziekan Wydziału  
dr. Ewa Ozimina 

Prodziekan 

ds. Studenckich i 

Dydaktyki 

dr Magdalena 

Woźniak 

osoby układające 

plan 

 

Plan zajęć dla obu semestrów 
roku akademickiego 

2019/2020 przygotowano 

zwracając uwagę na 

maksymalne wyeliminowanie 

okienek oraz fakt, aby zajęcia 

kończyły się wcześniej. Na 

studiach niestacjonarnych, w 

miarę możliwości, w piątki 

zaplanowano tylko wykłady, 

które nie są jedyną formą 

realizacji przedmiotu.  

Studenci zgłosili 

zastrzeżenia do pracy 

dziekanatu. 

Przeanalizować 

zaistniały problem. 

Podjąć rozmowy 

wyjaśniające z 

pracownikiem 

dziekanatu. 

Styczeń 

2020 

Dziekan Wydziału  

dr. Ewa Ozimna 

Podjęto rozmowy 

wyjaśniające z pracownikiem 

Dziekanatu 

Zbyt krótki czas pracy 

dziekanatu podczas trwania 

zjazdów 

Przeprowadzić  
rozmowę z Dziekanem 

Wydziału 

Grudzień

2019 

Pełnomocnik 
Dziekana ds. Systemu 
Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

Podjęto rozmowy z 

Dziekanem Wydziału 

Zbyt późno publikowane na 
stronie internetowej 

wydziału plany zajęć 

studiów niestacjonarnych 

Przeanalizować 
zaistniały problem. 

Podjąć rozmowy 

wyjaśniające z 

osobami 

układającymi plany 

zajęć. 

Grudzień 
2019 

Dziekan Wydziału  
dr. Ewa Ozimina 

Prodziekan 

ds. Studenckich i 

Dydaktyki 

dr Magdalena 

Woźniak 

osoby układające 

plan 

 

 
Podjęto rozmowy 

wyjaśniające z osobami 

układającymi plany zajęć. 

Klub studencki często Przeprowadzić  Grudzień Pełnomocnik Przeprowadzono rozmowę z 



 

 

zamknięty rozmowę 

wyjaśniającą 

zaistniałą sytuację 

z przedstawicielami 

Samorządu 

Studenckiego 

2019 Dziekana ds. 

Systemu 

Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

przedstawicielem Samorządu 

Studenckiego 

Mało miejsc siedzących na 

korytarzach w budynku 

Energis 

Ustawić dodatkowe 

krzesła w holu na 1 

piętrze budynku 

Styczeń 

2020 

Dziekan Wydziału  

dr Ewa Ozimina 

Ustawiono dodatkowe krzesła 

w holu na 1 piętrze budynku 

Niska temperatura w 

niektórych salach 

Naprawa pompy 

układu grzewczego 

Grudzień 

2019 

Dziekan Wydziału  

dr Ewa Ozimina 

Dokonano przeglądu pompy 

układu grzewczego 

Studenci kierunku Geodezja 
 i Kartografia zwrócili 

uwagę na zbyt krótki czas 

pracy  instrumentarium 

Przeprowadzić 
rozmowę z 

nauczycielami 

akademickimi 

korzystającymi 

podczas zajęć z 

instrumentarium.  

Styczeń 
2020 

Dziekan Wydziału  
dr Ewa Ozimina 

Przeprowadzono rozmowę z 
nauczycielami akademickimi 

korzystającymi podczas zajęć 

z instrumentarium 

Problemy z rzutnikami w 

salach wykładowych 

Dokonać przeglądu 

rzutników w salach, 

zostawić zapasowy 

rzutnik i przedłużacz 

na portierni 

Grudzień 

2019 

Dziekan Wydziału  

dr Ewa Ozimina 

Kierownik 

Wydziałowej 

Pracowni 

Komputerowej 
mgr Robert 

Piekoszewski 

Dokonano przeglądu 

rzutników w salach, na 

portierni będzie znajdował się 

zapasowy rzutnik i 

przedłużacz 

 

Problemy z klimatyzacją w 

salach wykładowych 

Dokonać przeglądu 

instalacji 

klimatyzacyjnej w 

budynku Energis 

Grudzień 

2019 

Dziekan Wydziału  

dr Ewa Ozimina 

Dokonano przeglądu instalacji 

klimatyzacyjnej 

W roku akademickim 

2018/2019 nie 

przeprowadzono hospitacji 

Przeprowadzić 

zaległe hospitacje 

Semestr 

zimowy, 

letni rok 

akad. 

2019/ 

2020 

Kierownicy  

Katedr 

 

Przeprowadzono hospitacje 
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