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Celem przeprowadzania ewaluacji na Uniwersytecie Zielonogórskim jest monitorowanie i poprawa jakości kształcenia oraz warunków studiowania. Ankiety są częścią
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
a uczestnictwo w procesie ankietyzacji jest dobrowolne
i anonimowe.
Ewaluacja jakości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim opiera się głównie na przeprowadzeniu ankietyzacji wśród studentów w zakresie:
1) oceny prowadzącego zajęcia przez studenta;
2) zadowolenia z warunków studiowania przez studenta;
3) oceny warunków i prowadzących przez słuchaczy studiów podyplomowych;
4) oceny praktyki objętej planem studiów przez studenta
odbywającego praktykę oraz opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, w którym student odbywa praktykę.
Dodatkowo Uczelniany System Zapewniania Jakości
Kształcenia w ramach ewaluacji jakości kształcenia umożliwia przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych.
Do wyżej wymienionych narzędzi ewaluacji jakości
kształcenia w czerwcu 2022 r. dołączy badanie opinii nauczycieli akademickich na temat warunków prowadzenia
studiów w ramach konkretnego kierunku.
Ankieta będzie uruchomiona od 1 do 30 czerwca. Nauczyciele akademiccy w maju 2022 r. na służbowe skrzynki
mailowe otrzymają link do ankiety wraz z hasłem (unikalnym tokenem).
Ankieta Opinii nauczycieli akademickich na temat warunków prowadzenia studiów składa się z pięciu części:

1) opinia na temat infrastruktury, która obejmuje: ocenę
warunków lokalowych, ocenę wyposażenia sal ćwiczeniowych i wykładowych, ocenę wyposażenie laboratoriów, ocenę dostosowania sal do liczebności grup;
2) opinia na temat obsługi administracyjnej pracowników, która obejmuje: ocenę jakości załatwiania spraw
na poziomie wydziału i instytutu, ocenę jakości załatwiania spraw studenckich w BOS-ie, ocenę jakości załatwiania spraw na poziomie centralnym Uniwersytetu
Zielonogórskiego;
3) opinia na temat dostępności informacji, która obejmuje: ocenę dostępności niezbędnych informacji na tablicach ogłoszeń, ocenę strony internetowej wydziału
oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego pod względem zamieszczania niezbędnych i aktualnych informacji;
4) opinia na temat biblioteki, która obejmuje: ocenę
warunków lokalowych i wyposażenia biblioteki, ocenę
godzin pracy biblioteki, ocenę dostępu do zbiorów drukowanych biblioteki, ocenę dostępu do zasobów elektronicznych biblioteki;
5) opinia na temat umiędzynarodowienia, która obejmuje: ocenę systemu zachęt do udziału w wyjazdach
zagranicznych w ramach różnych programów, ocenę
oferty wyjazdów zagranicznych, dydaktycznych lub
szkoleniowych, w ramach różnych programów, ocenę
możliwości prowadzenia przedmiotów w języku obcym.
W każdej części prowadzący zajęcia, będzie mógł przedstawić dodatkowe informacje w pytaniach otwartych.
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.
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