
l '
ć -l' ([' (r./' fi//

f~A fMAP cl0 FwvU0i<2-cJ0 K-ee -t~f/OV---~/f,~. f
loWlM.J~ cMA.- . 30 ot MW 1/ (/ ,

KIER WNIK
Józef Kobos [jozef.kobos] Działu ształcenia

UnIwersytetu edYCZnr902?WdZi
l1~JU~O

Uniwersytet Medyczny w Łodzi nta Badzia

.5 {- t'f
? /

I 7 Y"\,J-: I
VL--'t.'V'

I Drukuj I [ Zamknij l

Benchmarking procesów związanych z wewnętrznymi systemami zapewniania
jakości

• 1. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone zasady (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące liczebności grup
dydaktycznych?

TAK
NIE

• 2. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone zasady (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące stosunku liczby studentów
do liczby nauczycieli?

. TAK
NIE

• 3. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone zasady (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące liczby dyplomantów
prowadzonych przez jednego promotora w danym roku akademickim?

TAK
NIE

TAK
NIE

TAK
NIE

• 6. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone reguły (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące opieki naukowej nad
pracami dyplomowymi?

TAK
NIE



• 7. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone reguły (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące formy pracy dyplomowej
(np. monograficzna, doświadczalna itp.)?

TAK

NIE

8. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone reguły (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące formatu pracy
dyplomowej?

TAK

NIE

li! 9. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone reguły (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące prowadzenia zaliczeń i
egzaminów wykładanych przedmiotów?

TAK

NIE

• 10. Czy na Państwa Uczelni zostały ustalone reguły (np. w statucie lub regulaminach) dotyczące prowadzenia zaliczeń i
egzaminów dyplomowych?

TAK

NIE

• 11. Czy na Państwa Uczelni są systematycznie zbierane opinie studentów na temat realizacji procesu dydaktycznego?

Jeżeli odpowiedź "NIE, WCALE", przejdź do pytania nr 18.

, TAK, systematycznie

TAK, sporadycznie

NIE, WCALE

papierowego arkusza ocen

elektronicznej

. TAK

NIE

l!j TAK

NIE



TAK

NIE

TAK

NIE

lit 18. Proszę wymienić zauważalne w skali Uczelni osiągnięcia w pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich Państwa
Uczelni w minionym roku akademickim (2007/08):

(Można tu brać pod uwagę zarówno osiągnięcia nauczycieli - nowa forma zajęć, podręcznik itd. jak i osiągnięcia ich
uczniów np. sukcesy w różnego rodzaju zawodach i konkursach, nagrody i wyróżnienia za prace dyplomowe, również
można uwzględniać studentów na studiach doktoranckich)

Opracowano nowe autorskie programy nauczania farmakoloSJii dla studentów kierunKcJ'1'V
pielegniarstwo, położnictwo, kosmetologia, Nagrodzono doktorantów za ich pl deF doktOI skie
Opublikowano nowe podręczniki dla studentów,

TAK

NIE

lit 20. Czy wynik oceny działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego ma wpływ na sformułowanie ostatecznej
oceny?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę określić w jakim stopniu w [%}.

NIE
TAK

TAK

NIE

lit 22. Czy Uczelnia posiada system wyróżniania osób o dużych osiągnięciach w pracy dydaktycznnej?

Jeżeli odpowiedź "NIE", przejdź do pytania nr 25.

TAK

NIE



24. Ile tego typu wyróżnień dokonano w minionym roku akademickim?

Proszę podać liczbę wyróżnionych pracowników

lit 25. Czy na Państwa Uczelni monitoruje się dostępność kadry dydaktycznej dla studentów?

(dostępność kadry może być oceniana w rutynowo prowadzonych ankietach lub w formie specjalnej ankiety
oceniającej problem dostępności całościowo na podstawie badania wybranej reprezentatywnej grupy studentów itp.)

TAK

NIE

, TAK

NIE

II 27. Czy jednostki Uczelni dokonują systematycznego przeglądu postępów we wdrażaniu zaleceń wynikających z oceny
akredytacyjnej?

TAK

NIE

II 28. Prosze podać liczbę wniosków akredytacyjnych złożonych do rozpatrzenia:

(liczba wniosków w tej chwili oczekujących na rozpatrzenie, nie tylko akredytacji PAK)

!li 30. Uczelnia zwalcza patologie procesu kształcenia poprzez:

Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które są zgodnem ze stanem faktycznym w Państwa uczelni

Zapewnienie obecności na zajęciach

Zwalczanie ściągania w czasie prac kontrolnych

, Ograniczenie niesamodzielności prac przygotowywanych przez studentów

., Zwalczanie patologii przy przygotowywaniu prac dyplomowych

Inne (proszę wymienić jakie są to formy zwalczania patologii procesu kształcenia inne niż wymienione wyżej)



31. Proszę podać liczbę nowych kierunków illub specjalności studiów uruchomionych na Uczelni od roku akademickiego
2004/05

III 32. Proszę podać liczbę nowych kierunków studiów i/lub specjalności zlikwidowanych na Uczelni od roku akademickiego
2004/05

TAK
NIE

III 34. Czy na Państwa Uczelni są powołane ciała kolegialne zajmujące się opracowywaniem planów i programów studiów i
ich weryfikacją?

TAK
NIE

III 36. Czy w Państwa Uczelni w opracowywaniu planów i programów studiów odwołujecie się Państwo do benchamrków w
tym zakresie?

(np. Curriculum międzynarodowe lub wzorce porównawcze zaczerpnięte z uczelni o wiodącej pozycji w skali
międzynarodowej)

TAK
NIE

III 37. Czy w Państwa Uczelni opracowuje się dokumenty odnoszące się do koncepcji studiów danego kierunku (siatki
wzorcowe, klasy tematyczne/programowe itp.)?

TAK
NIE

• 38. Uczelnia aktywnie zabiega o opinie i wsparcie interesariuszy zewnętrznych w sprawach takich jak:

Proszę zaznaczyć obszary, w których Państwa Uczelnia zabiega o wsparcie interesariuszy zewnętrznych

Dobór treści programowych na prowadzonych kierunkach illub specjalnościach studiów

Organizacja kształcenia na prowadzonych kierunkach illub specjalnościach studiów

Uruchamianie kierunków illub specjalności studiów

Wygaszanie kierunków i/lub specjalności studiów



Opinia pracodawców o zatrudnionych absolwentach

Informacje o karierach zawodowych absolwentów (np. wskaźnik zatrudnienia, średnie wynagrodzenie itp.)

Fundowanie stypendiów

Finansowanie projektów badawczych (niezamawianych)

. Materialne wsparcie bazy dydaktycznej

Inne (proszę wymienić jakie są to formy zabiegania o opinie i wsparcie interesariuszy zewnętrznych inne niż wymienione wyżej)

TAK

NIE

TAK

NIE

• 41. Proszę podać liczbę studentów, którzy w tym roku akademickim podlegają wymianie zagranicznej (odbywający
semestr lub rok studiów w ramach wymiany)

lit 42. Prosze podać liczbę studentów, którzy w minionym roku akademickim brali udział w seminariach lub szkołach letnich
poza granicami kraju

• 44. Czy Uczelnia prowadzi wspólne dyplomowanie z uczelniami zagranicznymi (wspólny dyplom, podwójny dyplom,
dyplom z certyfikatem itp.)?

TAK

'll NIE

• 45. Uczelnia zabiega o pozyskanie studentów zagranicznych:

Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które są prawdziwe dla Państwa Uczelni:

,< Ogłoszenia

System informacji internetowej

Inne (proszę wymienić jakie są to formy zabiegania o pozyskanie studentów zagranicznych lub zaznaczyć symbol odpowiedzi)



• 46. Czy w okresie ostatnich dwóch lat akademickich w Uczelni wybrane zajęcia prowadzili goście zagraniczni lub byli
zatrudnieni obywatele innych państw?

Jeśli tak to ilu (proszę wyłączyć lektorów języków obcych)?

NIE

TAK

li! 49. W jakim zakresie w Państwa Uczelni stosowany jest system punktowy w realizacji programu studiów (ECTS):

Proszę zaznaczyć właściwy symbol odpowiedzi

System ECTS funkcjonuje jako system akumulacji osiągnięć studenta

System ECTS jest stosowany dla dokumentowania osiągnięć studenta

System ECTS jest stosowany jako narzędzie wspomagające planowanie programu studiów studenta

li! 50. Czy w Uczelni realizowane są studia w układzie dwustopniowym?

Jeżeli odpowiedź "NIE", przejdź do pytania nr 56.

" TAK

NIE

54. Proszę podać liczbę studentów studiów II stopnia, którzy posiadają dyplom Państwa Uczelni z innego kierunku niż
realizowany na studiach II stopnia



I. Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia
~._ ~__ '__ __-_-'- __ W"_"N.·W_ ~

• 56. Czy zasadnicze elementy wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia są powszechnie obowiązujące na
całej Uczelni?

fi' TAK

NIE

• 57. Czy zasadnicze elementy wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia są swoiste dla poszczególnych
kierunków studiów?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

• 60. Czy jest jednoznacznie określona odpowiedzialność za działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości
kształcenia

! TAK

NIE

. TAK

NIE

TAK

NIE

li! 63. Proszę określić zakres dostępności do dokumentacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w
Państwa Uczelni:

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi:

Dostęp dla każdego pracownika Uczelni

_ Dostęp dla samorządu studentów

Dostęp dla kadry zarządzającej Uczelnią (władze rektorskie, władze dziekańskie, członkowie Senatu, kierownicy instytutów i



katedr)

Dostęp tylko dla osób wskazanych przez kierownictwo Uczelni

TAK

NIE
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