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1. Wydział Sztuki (dalej: WSz) dokonuje systematycznej oceny zasobów materialnych, 
jako jednego z ważnych czynników warunkujących wysoką jakość kształcenia na 
Wydziale. Na całościową ocenę zasobów materialnych i infrastruktury składają się 
opinie kierowników katedr WSz i ankiety wypełniane przez studentów  
i pracowników. 

2. Na początku każdego roku akademickiego, Kierownicy Katedr WSz prowadzących 
kierunki kształcenia, dokonują oceny aktualnych zasobów materialnych niezbędnych 
do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz potrzebnych inwestycji. Oceny i wnioski 
są przekładane Dziekanowi i Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia na WSz. 

3. Ocena w formie ankiety dokonywana jest przez: 
• studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
• pracowników naukowo-dydaktycznych, 
• pracowników wspomagających proces dydaktyczny, nie będący nauczycielami 

akademickimi, w tym pracowników Biura Obsługi Studentów.  
4. Przedmiotem oceny zasobów materialnych są: 

stan techniczny pomieszczeń dydaktycznych, 
• wyposażenie audytoriów, laboratoriów i pracowni artystycznych, stan środków 

audiowizualnych i innych pomocy dydaktycznych, 
• wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, jego stan techniczny, stopień 

zużycia materialnego i jego oprogramowanie, 
• zasoby Biblioteki UTH Rad i ich dostępność, 
• czystość, higiena i estetyka pomieszczeń oraz otoczenia budynku, 
• ocena działalności bufetu wydziałowego, 
• ocena środków materialnego wsparcia dla studentów. 

5. Ocena dokonywana jest metodą ankiety anonimowej, nie rzadziej niż raz do roku. 
6. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 
7. Ankietę przeprowadzają na wniosek Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia na WSz: 

• wśród studentów – opiekunowie poszczególnych roczników, 
• wśród pracowników – Kierownicy Katedr, 
• wśród pozostałych pracowników – pracownik Wydziału wyznaczony przez 

Dziekana. 



8. Ankietę opracowuje Zespół ds. Jakości Kształcenia WSz UTH Rad. Wraz z opiniami 
Kierowników Katedr jest podstawą sprawozdania nt. stanu jakości zasobów 
materialnych i infrastruktury Wydziału. 

9. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia na WSz UTH Rad. raz do roku przedstawia 
Dziekanowi sprawozdanie z badań oceny zasobów materialnych. 

10. Dziekan Wydziału podejmuje stosowne działania korygujące lub występuje  
z wnioskiem do Rektora UTH Rad. w celu zapewnienia optymalnego poziomu 
zasobów materialnych.


