Załącznik nr 5
do WSZJK WS UTH Radom
Procedura sposobu wyróżniania pracowników
najlepiej ocenionych przez studentów
podczas badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Na podstawie:
Uchwały Nr 000-2/21/2020 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 r.
§1
Procedura określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania pracownikom wyróżnienia za
osiągnięcia dydaktyczne w procesie badania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na
Wydziale Sztuki.
§2
1. Wyróżnienie przyznaje corocznie Dziekan Wydziału Sztuki.
2. Wyróżnienia za osiągnięcia dydaktyczne w procesie badania jakości zajęć
dydaktycznych dotyczą osiągnięć uzyskanych w kolejnych dwóch latach
akademickich.
3. Wyróżnienia mają charakter wyróżnień indywidualnych.
§3
Podstawę przyznania wyróżnienia pracownikom stanowią:
1) analiza wyników nauczania wynikająca ze statystyk ocen przyznawanych przez
studentów w procesie przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących oceny zajęć
dydaktycznych na WS UTH Rad. zgodnie z zał. nr 2 do Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia (Uchwała Nr 000-2/21/2020 Senatu Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27
lutego 2020 r.) i uzyskanie oceny powyżej 4,8 lub wskazania bezpośrednio przez
studentów. W przypadku wskazań studentów, średnia ocena danego pracownika
powinna wynosić powyżej 4,8.

2) działania, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości zajęć dydaktycznych
i kształcenia, poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć
dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.
§4
Członkowie Wydziałowego Zespół ds. Jakości Kształcenia na podstawie wnioskują do
Dziekana Wydziału Sztuki o przyznanie wyróżnienia.
§5
1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia pracownikowi składa WZJK do Dziekana
Wydziału Sztuki w terminie do 25 września danego roku akademickiego w formie
dokumentu. Wzór wniosku określa Załącznik nr 5.1 do WSZJK.
2. Wniosek zawiera dane kandydata do wyróżnienia:
-

Imię i nazwisko,
Tytuł lub stopień naukowy,
Zajmowane stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej Wydziału Sztuki,
Kopia sprawozdania z posiedzenia WZJK, którego jednym z punktów była
rekomendacja kandydata do przyznania wyróżnienia.
§6

Ostateczną decyzję o formie przyznania wyróżnienia podejmuje Dziekan
Wydziału Sztuki.

