ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH

Instytut……………………………............
Pierwszy etat

Drugi etat


Wyraź swoją opinię na temat poniższych stwierdzeń:

zdecydowanie
się nie zgadzam

nie
zgadzam
się

zgadzam
się

zdecydowanie
zgadzam się

NIE DOTYCZY

WŁADZE
1. Organy sprawujące władzę na Wydziale i
kierujące jego pracą są otwarte na współpracę.
2. Rada Instytutu przygotowuje propozycje
programowe.
3. Rada Wydziału podejmuje konstruktywne i
zrozumiałe decyzje.
4. Obecne władze Wydziału pełnią swoje obowiązki
w sposób zadowalający.
5. Relacje Wydziału z organizacjami zewnętrznymi
przebiegają sprawnie (krajowymi i
międzynarodowymi instytucjami i organizacjami,
instytutami, społecznościami religijnymi, władzami
lokalnymi).
NAUCZANIE
6. Programy nauczania zostały dostosowane do
standardów międzynarodowych.
7. Programy nauczania zostały dostosowane do
standardów kościelnych.
8. Programy nauczania zostały dostosowane do
zmian społeczno–kulturalnych i społecznokościelnych oraz do nowych/ aktualnych potrzeb
zawodowych.
9. Dla rozwoju Wydziału istotne jest każdorazowe
staranie się o uznanie kierunków studiów i
nadawanych stopni naukowych przez władze
państwowe.
10. Z punktu widzenia nauczania, obecna
organizacja procesu dydaktycznego jest
zadowalająca (zajęcia, laboratoria, ćwiczenia
praktyczne, itp.)?
11. Baza materialno-dydaktyczna jest zadawalająca.
12. Ustawiczny rozwój nauczycieli akademickich
uważany jest za priorytet.
13. Nauczyciele świeccy pełnią ważną rolę na
Wydziale.
14. Relacje pomiędzy nauczycielami akademickimi
prowadzącymi zajęcia na różnych kierunkach i
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specjalizacjach sprzyjają podejściu
interdyscyplinarnemu.
STUDENCI
15. Studenci wybierają studia na Wydziale,
ponieważ spodziewają się, że zdobędą solidne
wykształcenie profesjonalne i kulturowe.
16. Studenci wybierają studia na Wydziale,
ponieważ oferuje on edukację promującą wartości
chrześcijańskie.
17. Zaangażowanie studentów i ich chęć do nauki
są zadowalające.
18. Studenci reprezentują odpowiedni poziom
intelektualny i kulturalny

PRACA NAUKOWA
19. Nauczyciele akademiccy dysponują
wystarczającą ilością czasu, aby móc poświęcić się
pracy naukowej i badaniom.
20. Władze Wydziału doceniają i promują
prowadzenie pracy naukowej.
21. Praca naukowa Wydziału zyskuje uznanie na
zewnątrz.
22. Kursy, które prowadzę, oraz moje badania
naukowe są ze sobą powiązane.
Opublikowałem/-am monografie (jeżeli dotyczy, napisz ile):................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Opublikowałem/-am artykuły w czasopismach naukowych (jeżeli dotyczy, napisz ile):................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………

PRACA W INSTYTUCIE
23. Zgadzam się ze sposobami przydzielania zadań i
zajęć dydaktycznych w Instytucie.
24. Przydział zadań i zajęć w Instytucie jest jasno
określony.
25. Plany i projekty Instytutu są precyzyjnie
zdefiniowane.
26. Popieram metody pracy Instytutu.
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I TECHNICZNI
27. Pracownicy administracyjni i techniczni
posiadają odpowiednie kwalifikacje.
28. Liczba pracowników administracyjnych i
technicznych jest wystarczająca.
29. Usługi świadczone przez poniższe jednostki
spełniają oczekiwania społeczności akademickiej
Dziekanaty/Sekretariaty
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Biblioteka
Czytelnia
Dział IT
Sale wykładowe
Pracownie komputerowe
Personel sprzątający
Ochrona budynku / Portierzy
OPINIA WŁASNA
30. Czuję się zaangażowany/-a w życie Wydziału.
31. Jestem zadowolony/-a z pracy dydaktycznej i
naukowej.
32. Jestem zadowolony/-a z mojego rozwoju
intelektualnego.
33. Jestem zadowolony/-a z bycia częścią
społeczności akademickiej.
34. Jestem zadowolony/-a z opieki duszpasterskiej
na uczelni.
35. Jestem zadowolony/-a z moich relacji z innymi
nauczycielami.
35. Jestem zadowolony/-a z moich relacji z
władzami Wydziału.
36. Jestem zadowolony/-a z relacji pomiędzy
władzami uczelni i władzami kościelnymi.
37. Jestem zadowolony/-a z moich perspektyw na
przyszłość.
STRATEGIE I ROZWÓJ
38. Na miejscu dziekana Wydziału, w pierwszej
kolejności zająłbym się / zajęłabym się
następującymi kwestiami:
Zapewnieniem nowych pracowników akademickich
dla Wydziału
Zwiększeniem środków finansowych
Wzmocnieniem struktur organizacyjnych
Zachęceniem nauczycieli do prowadzenia badań
naukowych
Podnoszeniem jakości prowadzonych zajęć
akademickich
Podniesieniem jakości organizacji pracy wewnątrz
jednostki
Polepszeniem relacji wewnątrz Uczelni
Zwiększeniem liczby przyjmowanych studentów
Poprawą wizerunku Wydziału
Rozwojem relacji z innymi instytucjami
Nawiązaniem relacji ze środowiskiem zewnętrznym
Dążeniem do promowania wyróżniających się
absolwentów na dalszych etapach kształcenia
(studia magisterskie i doktoranckie)
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Innymi kwestiami (proszę określić jakimi)……………………………………….....……………

INNE KOMENTARZE i UWAGI:

Data:

____________________ (dd/mm/rr)

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ
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