
Zarządzenie Dziekananr 6t2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku
w sprawie procedury i terminów oceny dzialalności pracy dziekanatu Wydziału Chemii

UG w rańach Wydziałowego Systemu Zapewnienia JakoŚci Kształcenia na kadencję
2012 -2016

Dztałając na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z dnia 37

muia źóto 
'ók.' 

* sprawie funkcjonowania Wewnęttznego Systemu Zapewnl,ania Jakości

Kształcenia na Uniweisytecie Gdańskim oraz Uchwały Rady Wydziału Chemii UG nr 03lI2 z

dnia L2 vrześnia 20I-2 roku w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Kształcenia na Wydziale Chemii IJG zarządza się, co następuje:
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I. ocena pracy dziekanatu Wydziału Chemii UG nauczycieli akademickich w zakresie

jakości obsługi administracyjnej studentów wszystkich szczeb|i kształcenia

prowadzona jest przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia |akości Kształcenia i

odbywa się poprzez badania ankietowe wśród studentów.
z, ocena, o której mowa w ust. ]-. Prowadzona jest w oparciu o ankietę, której wzór

stanowi zał4czniknr ]. do niniejszego zarz4dzenia,
3. Badania prowadzone Są w kilku końco!\rych tygodniach każdego semestru przynajmniej

razna dwa lata.
4, Wypełnione ankiety są analizowane i opracowywane przez Wydziałowy Zespoł ds.

Zipewnienia JakoŚci Ksńałcenia, po czym przewodniczący Zespołu przygotowuje

raport, który przekazuje Dziekanowi w terminie do 31 październlka po zakończentu

danego roku akademickiego.
5. Dziekan przekazĄe wyniki oceny pracownikom dziekanatu.

6' W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie obsługi administracyjnej

studentów, Dziekan Wydziału przeprowadza rozmowę wyjaśniaj4cq z
pracownikami uzgadniajqc niezbędne działania naprawcze, Z rozmowy powstaje

notatka służbowa, której wzór stanowi zał4czniknr 2 do niniejszego zarz4dzenia'
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Zarządzerie wchodzi w Ęcie z dnięm podpisania

DZlEF.,q'f.ł



Załqcznik 1 do Zarzqdzenia nr 5/20]4

Ankieta

Forma studiów
Kierunek studiów
Rok studiów

1. Jak długo trwazazwyczaj czas oczekiwania w kolejce do dziekanatu?

0 - 5 minut
5 - 10 minut
10 - 15 minut
> 15 minut

2. Jakczęsto korrystasz z dziekanatu?

Raz w semestrze
Kilka razy w semestrze
Częściei nizraz w miesiącu

3. Jak oceniasz pracę dziekanatów:
(1 -najnizej' 5 - najwyżej):

Kompetenci a pracowników
Rzetelność pracowników
Dni otwarcia
Godziny otwarcia
Sprawno Ść załatw tenia Spraw
Przepływu informacji o stypendiach
Jasności zasad przy znaw unia stypendium

U zyskiwania informacj i ptzez telefon

Szacunku względem studenta

Jaki jest Według ciebie dostęp do Dziekana i Prodziekanów?

Bardzo łatwo umówić się na spotkanie
Raczei łatwo umówić się na spotkanie
Raczei trudno umówić się na spotkanie

Bardzo trudno umówić się na Sp9E94Ę

Jakie usprawnienia proponowałbyś wprowadzić w pracy dziekanatów?



Zatqcznik 2 do Zarzqdzenia nr 5/2014

NoTATKA Z RoZMoWY WYJASNIAJĄCEJ

przeprowadzonej w dniu:

z pracownit<ami dziekanatu \ĄĄldziału Chemii UG:

Opis spra*p

Wnioski:

@naprawcze:


