Ankieta ewaluacji zasobó w materialnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Szanowni Państwo!
Władze Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w trosce o zapewnienie optymalnych warunków procesu kształcenia
przeprowadzają coroczna ocenę poziomu zadowolenia studentów i pracowników Wydziału Sztuki ze stanu zasobów materialnych.
Prosimy o ocenę tych elementów w poniższej ankiecie.
Wydziałowy Zespół ds Jakości

Infrastruktura dydaktyczna
Jak ocenia Pani/Pan infrastukturę
dydaktyczną pomieszczeń , w któ rych
odbywają się Pani/Pana zajęcia?
Wielkoś ć sal wykładowych (np.
w stosunku do liczby studentó w
odbywających w nich zajęcia)
Wielkoś ć, wyposaż enie i stan
pracowni (malarskich, graVicznych,
projektowych, ć wiczeniowych
i innych) (np. krzesła, sztalugi, deski,
ławki, regały, szaVki
i taborety)
Wyposaż enie w sprzęt komputerowy,
jego stan techniczny
i oprogramowanie
Oś wietlenie pracowni
Funkcjonowanie
galeriiprezentacyjnych:
- Galeria Pentagon
- Galeria studencka Pentagon II
- Galeria w Galerii Słonecznej
Uwzględnianie w infrastukturze osó b
z niepełnosprawnoś ciami
Przystosowanie sal wspomagające
proces kształcenia (tablice, rzutniki,
pomoce audiowizualne itp.)
Czystoś ć, higiena i estetyka
pomieszczeń oraz otoczenia budynku
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Działalnoś ć bufetu funkcjonującego na
Wydziale

Biblioteka w UTH
Czy korzysta Pani/Pan
z Biblioteki Głó wnej UTH?
Korzystam z Biblioteki Głó wnej
UTH i oceniam ją:
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Godziny otwarcia

Zasobnoś ć księgozbioru

Dostępnoś ć księgozbioru
Czas oczekiwania na
zrealizowanie zamó wienia
Warunki korzystania
z czytelni Biblioteki Głó wnej UTH
Uwagi dodatkowe dotyczące Biblioteki Głó wnej UTH:

SJ rednia

Warunki studiowania
niezwiązane z procesem
dydaktycznym
Jak ocenia Pani/Pan warunki
studiowania na Pani/Pana kierunku
studió w niezwiązane z procesem
dydaktycznym?
Dostępnoś ć informacji dotyczących
spraw dydaktycznych na stronie
internetowej Wydziału.
Dostęp do komputeró w

Dostęp do Wi-Fi

Bazę socjalną (akademiki, stołó wki)
Uwzględnienie w infrastrukturze
dydaktycznej potrzeb osó b
z niepełnosprawnoś ciami (podjazdy,
windy itp.)
Parking
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Szatnię

Toalety
Zaplecze kulturalne, sportowe
i rekreacyjne
Uwagi dodatkowe:

