SPRAWOZDANIE ROCZNE
Wydziaáowego Peánomocnika ds. JakoĞci Ksztaácenia

na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu
za rok akademicki 2016/2017

Fragmenty sprawozdania
Kompletny druk sprawozdania jest dostĊpny m.in. w sekretariacie Dziekana WTiE

Radom 2017 r.

1. Informacje formalne
Wydziaáowy System Zapewnienia JakoĞci Ksztaácenia (WSZJK) z dnia 10.06.2016 r.
jest aktualizacją systemu przyjĊtego uchwaáą przez RadĊ Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki z dnia 3.07.2009 r. i jest spójny z Uczelnianym Systemem Zapewnienia JakoĞci Ksztaácenia uchwalonym 22 wrzeĞnia 2014 r. przez Senat Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego w Radomiu i podanym do wiadomoĞci zarządzeniem Rektora R-48/2014.
W dn. 14 paĨdziernika 2016 r. dr inĪ. Marek Glinka zostaá powoáany Peánomocnikiem
Dziekana Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki ds. JakoĞci Ksztaácenia na kadencjĊ 2016 –
2020.
Uchwaáą nr VII/28/10/2016 Rady Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki z dn.
28.10.2016 r. powoáano skáad Wydziaáowego Zespoáu ds. JakoĞci Ksztaácenia w kadencji
2016 – 2020.
Skáad osobowy WZJK na WTiE UTH
Wydziaáowy Peánomocnik ds. JakoĞci Ksztaácenia
dr inĪ. Marek Glinka
Czáonkowie Wydziaáowego Zespoáu ds. JakoĞci Ksztaácenia dr inĪ. Ewa Serafin
dr inĪ. Jacek Filipowicz
dr Renata Krajewska
dr inĪ. Aldona KuĞmiĔska Fijaákowska
Przedstawiciel studentów
Mateusz Wawryszczuk
Przedstawiciel doktorantów
mgr inĪ. Katarzyna KwiecieĔ
2. Podstawowe cele Wydziaáowego Systemu ds. JakoĞci Ksztaácenia
Zgodnie z wymaganiami Ustawy o Szkolnictwie WyĪszym w UTH sformuáowano
nastĊpujące podstawowe cele systemu oceny jakoĞci ksztaácenia:
x staáe monitorowanie i doskonalenie jakoĞci procesu dydaktycznego na wszystkich
poziomach ksztaácenia i formach studiów,
x aktywizacja studenckiej dziaáalnoĞci naukowej i organizacyjnej,
podniesienie rangi pracy dydaktycznej nauczycieli,
x tworzenie jednoznacznych procedur oceny, metod i warunków ksztaácenia,
x sprawdzanie efektów ksztaácenia na WTiE,
x dbanie o uzyskanie efektów ksztaácenia,
x dbanie o efekty ksztaácenia, zapewniające wysoki poziom wiedzy, kompetencji
i kwalifikacji absolwentów wydziaáu,
x informowanie Dziekana WTiE o sugestiach studentów wynikających
z ankietyzowania studentów.
Powoáany przez Dziekana WTiE zespóá monitoruje podane w uchwaáach cele oraz dba
o ich przestrzeganie. Ze szczegóáowymi informacjami o dziaáaniach Wydziaáowego Zespoáu
ds. JakoĞci Ksztaácenia moĪna zapoznaü siĊ na stronie internetowej WTiE.
Sprawozdanie roczne za rok akademicki 2016/2017 r., Peánomocnika Dziekana ds.
JakoĞci Ksztaácenia na WTiE, przygotowano m. in. na podstawie nastĊpujących materiaáów:
-

ankiety dot. badania jakoĞci zajĊü dydaktycznych prowadzonych na WTiE za rok akademicki 2016/2017,
badaĔ ankietowych absolwentów wydziaáu,
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-

materiaáów dostarczonych przez: KOEK, Koordynatora Wydziaáowego Erasmus +,
koordynatorów ds. praktyk, BOS nr 1,
kierowników zakáadów na WTiE,
informacji o przyznanych stopniach naukowych na WTiE,
informacji z Wydawnictwa UTH Radom, a takĪe Biblioteki Gáównej UTH Radom,
wniosków komisji po analizie danych.

3. DziaáalnoĞü Wydziaáowego Zespoáu ds. JakoĞci Ksztaácenia w roku akademickim
2016/2017
Wydziaáowy Zespóá ds. JakoĞci Ksztaácenia na Wydziale Transportu i Elektrotechniki
w roku akademickim 2016/2017 odbyá cztery spotkania. W trakcie, których m. in. przygotowano i przeprowadzono szkolenie z pracownikami Wydziaáu dot. USZJK i WSZJK oraz
przygotowywano aktualizacjĊ procedur Wydziaáowego Systemu Zapewnienia JakoĞci Ksztaácenia, w tym:
 procedurĊ procesu dyplomowania,
 procedurĊ dotyczącą organizacji studenckich praktyk zawodowych,
 procedurĊ Wydziaáowego Systemu Oceny Efektów Ksztaácenia,
Ponadto:
 Zespóá opracowaá raport za rok akademicki 2016/2017 dla Dziekana WTiE,
 Zespóá pracowaá teĪ, nad raportem samooceny przygotowywanym dla zespoáu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja PKA Wydziaáu odbyáa siĊ
w dniach 18-21.10 2017 r.,
 Zespóá monitorowaá i wspomagaá Dziekana w dziaáaniach związanych z jakoĞcią
ksztaácenia na Wydziale w roku 2016/2017,
 Zespóá wspieraá Dziekana WTiE w dziaáaniach kontrolnych na Wydziale,
 Zespóá dbaá o aktualizacjĊ informacji podawanych na stronie internetowej WTiE.
4. Ocena jakoĞci ksztaácenia na Wydziale Transportu i Elektrotechniki
System Oceny Efektów Ksztaácenia na WTiE UTH w Radomiu zostaá zatwierdzony
uchwaáą Rady Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki dnia 29.05.2015 r. Zgodnie z §4 pkt. 4
Regulaminu Wydziaáowej Komisji ds. Oceny Efektów Ksztaácenia zakres prac ustalony przez
KomisjĊ ds. Oceny Efektów Ksztaácenia obejmuje m. in. analizĊ takich danych jak:
1. Indywidualnych semestralnych protokoáów oceny efektów ksztaácenia (zaáącznik A1 do
Procedury analizy realizacji celów programu ksztaácenia Systemu Oceny Efektów
Ksztaácenia),
2. StatystykĊ ocen za semestry roku akademickiego (pkt. 1-5 Procedury analizy wyników
nauczania (statystyka ocen) Systemu Oceny Efektów Ksztaácenia).
Komisje Kierunkowe Oceny Efektów Ksztaácenia na WTiE zwracają uwagĊ, na zmiany
dotyczące terminów sporządzania sprawozdaĔ. WystĊpują tu trudnoĞci związane z dotrzymaniem terminów. W wielu przypadkach terminy nie są zgodne z organizacją roku akademickiego. RównieĪ kadencje Komisji Kierunkowych (jak i Zespoáu ds. JakoĞci Ksztaácenia) nie
przystają do terminów sporządzania sprawozdaĔ. Wymaga to zmian na szczeblu Uczelni.
Problem ten byá zgáaszany na spotkaniach peánomocników wydziaáowych ds. jakoĞci ksztaácenia z peánomocnikiem rektora. Jak na razie brak jest ustaleĔ w tym zakresie.
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Do waĪnych uwag zgáaszanych przez Komisje Oceny Efektów Ksztaácenia na WTiE wynikających z analizy semestralnych protokoáów oceny efektów ksztaácenia naleĪy zaliczyü:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

braki oprogramowania i sprzĊtu komputerowego oraz sprzĊtu laboratoryjnego,
zgáaszane przez wykáadowców problemy związane z finansowaniem dydaktyki,
sygnalizowany problem związany z tematyką prac dyplomowych,
zgáaszany problem oceny prac dyplomowych,
zgáaszany problem braku sal do zajĊü üwiczeniowych z duĪą grupą üwiczeniową,
braki w wyposaĪeniu sal do zajĊü üwiczeniowych w potrzebny sprzĊt, np. komputery,
problem podziaáu studentów na grupy laboratoryjne i przydziaáu grup do wykáadowców
pojawiający siĊ w pierwszycgh tygodniach semestru,
h) zgáaszana jest kwestia niestabilnoĞci planu zajĊü w pierwszych tygodniach semestru.
5. Analiza ankiet studenckich za rok akademicki 2016/17
Badania opinii studentów, dotyczące jakoĞci procesu dydaktycznego są przeprowadzone
drogą elektroniczną na platformie Wirtualna Uczelnia. W badaniu biorą udziaá studenci
wszystkich kierunków (tj. Transportu, Elektrotechniki, Turystyki i Rekreacji oraz Elektroniki
i Telekomunikacji). Dotyczy to wszystkich form ksztaácenia (studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia) prowadzonych na Wydziale, áącznie ze studentami
oĞrodków zamiejscowych.
Liczba wypeánionych ankiet oceny poszczególnych pracowników WTiE jest bardzo
zróĪnicowana. Powoduje to trudnoĞci w ocenie nauczyciela na podstawie zebranych informacji z ankiet. W związku z tym do podanych ocen i zestawieĔ naleĪy podchodziü bardzo
ostroĪnie. Komisja ma na uwadze szczególnie przypadki, w których wymagający w stosunku
do studentów nauczyciel, moĪe byü oceniany negatywnie przez osoby wypeániające ankietĊ.
Zwraca siĊ równieĪ uwagĊ na to, Īe nie moĪna porównywaü ocen np. w przypadku, gdy dany
nauczyciel prowadziá wiele przedmiotów i miaá wiele grup üwiczeniowych, laboratoryjnych,
z nauczycielem, który prowadziá np. tylko jedną grupĊ laboratoryjną. Jest wiele sytuacji powodujących to, Īe na podstawie ankietyzacji trudno jest dokonaü rzetelnej oceny prowadzącego zajĊcia. Problem ten powinien byü rozwiązany. Sprawa byáa zgáaszana Peánomocnikowi
Rektora ds. JakoĞci ksztaácenia na zebraniu zespoáu peánomocników. Na razie brak jest
uzgodnieĔ dotyczących poprawy sytuacji.
Wracając do ankietyzacji. W ramach ankietyzacji student proszony jest o podanie odpowiedzi na nastĊpujące pytania:

1. Podanie zakresu treĞci nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia przedmiotu.
2. Organizacja zajĊü (punktualnoĞü rozpoczynania/ koĔczenia zajĊü i przerw, wykorzystanie
czasu).
3. Sposób przekazywania wiedzy (jasnoĞü, komunikatywnoĞü, związek z tematem wykáadu).
4. Prowadzenie zajĊü (aktualnoĞü treĞci, stosowanie róĪnorodnych metod nauczania).
5. Konsultacje (dostĊpnoĞü prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) .
6. ObiektywnoĞü oceniania (sprawdziany/ zaliczenia/ egzaminy, zgodnie z regulaminem
studiów).
7. Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajĊcia.
Ankieta jest anonimowa. NaleĪy dbaü o anonimowoĞü odpowiedzi na pytania. Skala ocen
nauczyciela przez studenta jest od 2 do 5.
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W tabelach podano zestawienia Ğrednich ocen pracowników WTiE z poszczególnych pytaĔ zawartych w badaniu, z ankietyzacji zimowej za rok akademicki 2016/17. W zestawieniu
uwzglĊdniono poszczególne kierunki ksztaácenia na WTiE.
Kierunek Transport
Podanie zakresu treĞci nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia
Organizacja zajĊü
Sposób przekazywania wiedzy
Prowadzenie zajĊü
Konsultacje
ObiektywnoĞü oceniania
Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajĊcia
ĝrednia ocena dla kierunku

4,59
4,62
4,52
4,52
4,57
4,53
4,63
4,57

Kierunek Elektrotechnika
Podanie zakresu treĞci nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia
Organizacja zajĊü
Sposób przekazywania wiedzy
Prowadzenie zajĊü
Konsultacje
ObiektywnoĞü oceniania
Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajĊcia
ĝrednia ocena dla kierunku

4,66
4,70
4,59
4,57
4,65
4,65
4,76
4,64

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja
Podanie zakresu treĞci nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia
Organizacja zajĊü
Sposób przekazywania wiedzy
Prowadzenie zajĊü
Konsultacje
ObiektywnoĞü oceniania
Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajĊcia
ĝrednia ocena dla kierunku

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Kierunek Turystyka i Rekreacja
Podanie zakresu treĞci nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia
Organizacja zajĊü
Sposób przekazywania wiedzy
Prowadzenie zajĊü
Konsultacje
ObiektywnoĞü oceniania
Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajĊcia
ĝrednia ocena dla kierunku

4,65
4,73
4,76
4,70
4,81
4,67
4,82
4,73

Z analizy przedstawionych wyliczeĔ wynika, Īe ocena pracowników przez studentów,
w ramach zadanych pytaĔ jest wysoka.
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NastĊpne zestawienie dotyczy Ğrednich ocen dla wszystkich pracowników WTiE. Jest
tu pokazana Ğrednia ocen z poszczególnych pytaĔ zawartych w ankiecie w roku akademickim
2016/17 dla caáego wydziaáu:
Pracownicy Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki
Podanie zakresu treĞci nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia
Organizacja zajĊü
Sposób przekazywania wiedzy
Prowadzenie zajĊü
Konsultacje
ObiektywnoĞü oceniania
Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajĊcia
ĝrednia ocena

4,64
4,68
4,59
4,58
4,64
4,62
4,72
4,63

Z przedstawionych wyliczeĔ wynika, Īe ocena pracowników przez studentów, w ramach
zadanych pytaĔ jest wysoka. Na przestrzenii ostatnich lat jest teĪ stabilna.
NastĊpne zestawienie.
Zestawienie Ğrednich ocen studenckich dla pracowników Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki z przeprowadzonych ankiet w latach 2008/09-2016/17:
ĝrednia ocena dla Wydziaáu
Rok akademicki 2008/09
Rok akademicki 2009/10
Rok akademicki 2011/12
Rok akademicki 2012/13
Rok akademicki 2013/14
Rok akademicki 2014/15
Rok akademicki 2015/16
Rok akademicki 2016/17

4,64
4,50
4,40
4,49
4,51
4,48
4,60
4,63

Jak widaü, na przedstawionych zestawieniach, ocena dokonana przez studentów jest
wysoka i stabilna na przestrzeni badanych lat.

6. Praktyki studentów WTiE w roku akademickim 2016/17
Sprawozdania peánomocników z praktyk dowodzą zrealizowania zakáadanych efektów
praktyk studenckich na WTiE. Oceny studentów wykonujących praktyki są pozytywne.
W sprawozdaniach peánomocników ds. praktyk brak jest uwag odnoĞnie jakoĞci praktyk studenckich. Wybrane zestawienie przedstawiono poniĪej.

6

Wykaz firm w których studenci kierunku Elektrotechnika odbywali praktyki w roku akademickim 2016/2017.
1. RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski ul. Bracka 28, Radom
2. Ronin Group sp. z o. o. ul. ChaábiĔskiego 17, Rradom
3. Zakáady Automatyki KOMBUD S.A. ul. Wrocáawska, Radom
4. MS SYSTEM Michaá Sáomka ul. Grzecznarowskiego 44/5, Radom
5. Hamertech. pl ul. Królowej Jadwigi 13, Radom
6. Zakáad Instalacji Elektrycznych Grzegorz Kosowki, Rajec Szlachecki 180A
7. INST-EL ul. Wierzbicka, Radom
8. Global Cosmed S.A, Wielkopolska 3, Radom
9. STREFA ul. Cicha 5, Radom
10. TEDEX S.A. ul. Czáuchowska 68A, Warszawa
11. F.H.U. ELTOM Tomasz RaczyĔski, Aneta RaczyĔska S.C, Motycz 240C, Motycz
12. Krynica Vitamin S.A. ul. Matyldy 35, Warszawa
13. P.H.U. ANMAR SYSTEM inĪ. Marcin SobczyĔski ul. Popieáuszki 46, Tomaszów
Mazowiecki
14. TRIMAD.PL Sp. z o.o. ul. Sulejowska 45, Piotrków Trybunalski
15. PKP Utrzymanie sp. z o. o. Warszawa
16. PrzedsiĊbiorstwo Pomiarów i Automatyki „PIA-ZAP”Al. Tysiąclecia PaĔstwa Polskiego 13, Puáawy
17. Firma Usáugowo-Produkcyno-Handlowa FAZPOL àuków, ul. Armii Krajowej 106
Przy tej okazji warto wspomieü o dziaáalnoĞci Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. ĝwiadczy ono pomoc
studentom i absolwentom w planowaniu przyszáej kariery zawodowej oraz w znalezieniu pracy.
Podstawowymi narzĊdziami tej pomocy są organizowane szkolenia, targi pracy, pozyskiwanie i dystrybucja ofert pracy/praktyk/staĪy, doradztwo personalne, przeprowadzanie
wstĊpnych rekrutacji do pracy oraz pomoc w organizowaniu praktyk.
NadrzĊdnym celem jest przygotowanie studentów i absolwentów do aktywnego poszukiwania pracy. Centrum Ğwiadczy wiele usáug dla studentów i absolwentów UTH.
O szczegóáach moĪna przeczytaü na stronie internetowej Uczelni.
7. AktywnoĞü studentów WTiE w koáach naukowych w roku akademickim 2016/17
O szczegóáach funkcjonowania studenckich kóá naukowych moĪna przeczytaü na
stronie internetowej Wydziaáu.
Jest to waĪna dziaáalnoĞü, którą wáadze WTiE powinny wspieraü. Istotne jest zwáaszcza wsparcie finansowe wyjazdów studentów na konferencje naukowe, finansowanie publikacji studentów, wycieczki dydaktyczne itp.
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8. Program stypendialny realizowany na WTiE
Wydziaá stara siĊ wspieraü studentów w zakresie pomocy materialnej, przyznając stypendia. Jest to waĪna dziaáalnoĞü WTiE skutkująca poprawą jakoĞci ksztaácenia. Sprawą
wspierania finansowego studentów zajmuje siĊ równieĪ Dziaá Spraw Studenckich UTH.
Lista studentów zakwalifikowanych do stypendium Rektora UTH w roku akademickim 2016/2017 kierunek Transport zawiera 65 osób.
Lista studentów zakwalifikowanych do stypendium Rektora UTH w roku akademickim 2016/2017 kierunek Elektrotechnika zawiera 44 osoby.
Lista studentów zakwalifikowanych do stypendium Rektora UTH w roku akademickim 2016/2017 kierunek Elektronika i Telekomunikacja zawiera 1 osobĊ.
Lista studentów zakwalifikowanych do stypendium Rektora UTH w roku akademickim 2016/2017 kierunek Turystyka i Rekreacja zawiera 8 osób.
Przyznawane są teĪ stypendia dla studentów studiów doktoranckich. W roku akademickim 2016/2017 przyznano 35 stypendiów Rektora UTH, 6 stypendiów projakoĞciowych
i 22 stypendia doktoranckie.
Przedstawione dane uzyskano z BOS nr 1 WTiE.
Warto, teĪ wspomieü o tym, Īe wáadze Wydziaáu starają siĊ wspomagaü studentów
niepeánosprawnych studiujących na Wydziaáe. MiĊdzy innymi uruchomiono podjazd do klatki
schodowej do budynku Wydziaáu dla osób na wózkach. Poprawiono stan áącznoĞci poprzez
Wi-Fi na Wydziale. Wymieniono rzutniki pisma w aulach Wydziaáu.
9. Informacja z Biblioteki UTH na temat korzystania studentów z jej zasobów
w roku akademickim 2016/17
Studenci WTiE w roku akademickim 2016/17 odwiedzili BibliotekĊ Gáówną 526 razy.
Korzystali z usáug WypoĪyczalni, Czytelni KsiąĪek i Czasopism, Czytelni Zbiorów Specjalnych, Czytelni Internetowej, WypoĪyczalni MiĊdzybibliotecznej.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe nastąpiá znaczny spadek korzystania z zasobów bibliotecznych w porównaniu z rokiem poprzednim (Raport 2015/16).
Pracownicy biblioteki zgáaszają problem związany z zakupem nowych pozycji ksiąĪkowych. NaleĪy dąĪyü do zakupu nowych pozycji bibliograficznych z zakresu przedmiotów
wykáadanych na WTiE.
Z rzeczy pozytywnych, warto wspomnieü i przekazywaü studentom nastĊpującą informacjĊ uzyskaną z biblioteki.
W ramach krajowej licencji akademickiej w roku akademickim 2016/2017 dla pracowników i studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dostĊpne są
licencjonowane bazy danych: Elsevier (Science Direct), SpringerLink, Web of Science,
EBSCO, Nature, Science, Scopus, Wiley, poprzez program Wirtualna Biblioteka Nauki realizowany ze Ğrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. System umoĪliwia bezpáatny dostĊp do zasobów bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych, a takĪe zasobów
treĞciowych.
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Biblioteka ma dostĊp do sfinansowanego przez uczelniĊ Systemu Informacji Prawnej
Lex Omega, zawierającego teksty aktów prawnych (m.in. z Dziennika Ustaw, Monitora
Polskiego) oraz wykáadniĊ prawną w postaci orzecznictwa sądów i administracji, piĞmiennictwa prawniczego i pism urzĊdowych.
Korzystanie z serwisów licencyjnych jest moĪliwe ze wszystkich komputerów w sieci
uczelnianej UTH Radom na podstawie autoryzowanych numerów IP.
Biblioteka dysponuje dostĊpem do czasopism elektronicznych. Elektroniczne wersje
czasopism naukowych zgromadzone są w komputerowych, zagranicznych bazach danych:
ScienceDirect, SCOPUS, Nature, Springer i EBSCO, jak i polskich m.in. BazTech, BazTol,
Arianta a takĪe w serwisach on-line ogólnodostĊpnych w Internecie.
Biblioteka korzysta z najwiĊkszych komputerowych serwisów informacyjnych dostĊpnych w ramach dziaáalnoĞci szkóá wyĪszych. Systemy te oferują w trybie on-line dostĊp do
baz o Ğwiatowym zasiĊgu ze wszystkich dziedzin nauki i techniki (takĪe patenty) oraz aktualne normy, dane biznesowe, finansowe, prawne i prasowe.
Warto wspomnieü, Īe biblioteka oprócz licencjonowanych baz danych, finansowanych
na dany rok przystĊpuje czĊsto do baz z róĪnych dziedzin i zakresów tematycznych na czas
okreĞlony. Informacje bieĪące na temat baz danych są aktualizowane codziennie na stronie
biblioteki w zakáadkach AktualnoĞci i Bazy danych/e-Ĩródáa.
Strona internetowa biblioteki to: www.biblioteka.pr.radom.pl. Na stronie znajdziemy,
oprócz informacji dotyczących zasobów bibliotecznych, w tym: ksiąĪek, prenumerowanych
czasopism i baz danych, pomocne linki, adresy materiaáów do wykorzystania w pracy naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej, czas pracy biblioteki.
Warto podaną informacjĊ przekazywaü studentom i zachĊcaü ich do korzystania z opisanych zasobów.
NaleĪy informowaü studentów o dostĊpnoĞci darmowego oprogramowania przydatnego
w realizacji procesu dydaktycznego. UTH uczestniczy w ramach NASK, w usáudze PLATON, gdzie studenci mają do dyspozycji wiele programów komputerowych przydatnych
w realizacji zajĊü üwiczeniowych i laboratoryjnych.
10. Podsumowanie raportu rocznego 2016/2017. Gáówne wnioski z raportu Peánomocnika ds. JakoĞci Ksztaácenia na WTiE
JakoĞü ksztaácenia na Wydziale Transportu i Elektrotechniki jest stale monitorowana
i badana.
Z analizy ankietyzacji przeprowadzonej przez Peánomocnika wynika, Īe ocena przez
studentów procesu dydaktycznego, realizowanego na WTiE, utrzymuje siĊ na stabilnym
i wysokim poziomie.
Nie ma w ankietach studenckich sygnaáów o przypadkach raĪącego naruszania norm
i zasad obowiązujących nauczycieli WTiE. Ankietyzacja jest ciągle monitorowana. Dziekan
WTiE otrzymuje informacje przekazywane przez studentów odnoĞnie jakoĞci zajĊü dydaktycznych na Wydziale.
Zdaniem Komisji ds. Oceny Efektów Ksztaácenia, efekty ksztaácenia na WTiE zostaáy
zrealizowane, jednak jakoĞü realizacji w niektórych przypadkach nie jest na wysokim pozio9

mie. Wynika to gáównie z niedofinansowania procesu dydaktycznego i innych opisanych
przyczyn.
Peánomocnik ds. jakoĞci ksztaácenia zwraca uwagĊ, Īe zagroĪeniem dla poziomu jakoĞci
prowadzonych zajĊü dydaktycznych jest brak Ğrodków finansowych m.in. na modernizacjĊ
bazy laboratoryjnej i zakup nowoczesnego oprogramowania dydaktycznego i badawczego
oraz szeroko rozumianej dydaktyki na WTiE.
Sprawozdanie roczne 2016/2017 Wydziaáowego Peánomocnika ds. JakoĞci Ksztaácenia zostaáo przedstawione Radzie Wydziaáu Transportu i Elektrotechniki
w dn 27.10.2017 r. roku.
Odbyáa siĊ dyskusja związana z przedstawionym sprawozdaniem.
Rada Wydziaáu, w dn 27.10.2017 r. gáosowaáa za przyjĊciem sprawozdania peánomocnika. Sprawozdanie zostaáo przyjĊte. Uchwaáa Rady Wydziaáu jest dostĊpna
w sekretariacie Dziekana WTiE.
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