ZARZĄDZENIE NR 17/2009
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Pracy Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) w związku z art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1.
W Regulaminie pracy Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie wprowadza się
następujące zmiany:
W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Pracownicy wymienieni w § 11 ust. 1 tiret drugie rozpoczynają pracę o godzinie 8:00 a kończą o godz. 16:00 za wyjątkiem pracowników
obsługi sprzątającej. W miesiącach lipiec-sierpień pracownicy rozpoczynają pracę o godz.
7:00 a kończą o godzinie 15:00, za wyjątkiem pracowników biblioteki.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z tym, Ŝe zmiany, o których mowa w § 1,
wchodzą w Ŝycie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników PWSZ
w Głogowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2009 z 10 czerwca 2009 roku

ANKIETA EWALUACYJNA DLA STUDENTÓW
Rok………., semestr……………………Rodzaj studiów………………………………………….
Nazwa przedmiotu……………………………………………………(konw/wykł/seminarium)
Imię i nazwisko prowadzącego………………………………………………………………….
1. Czy program tego kursu oraz wymagania dotyczące zaliczenia były dostępne przed jego
rozpoczęciem?
− Były całkowicie dostępne dla wszystkich zainteresowanych
− Były raczej dostępne
− Były trudno dostępne
− Były całkowicie niedostępne
− Nie wiem
2. Proszę ocenić sposób prowadzenia zajęć w trakcie trwania tego kursu
− Zawsze ciekawy i mobilizujący
− Raczej ciekawy
− Czasami ciekawy, czasami mało interesujący
− Raczej mało ciekawy
− Zawsze nudny i zniechęcający

3.

Proszę ocenić zrozumiałość i spójność prezentacji problematyki kursu
− Całkowicie jasno, spójnie i zrozumiale
− Raczej jasno i zrozumiale
− Czasami zrozumiale i spójnie, czasami niezrozumiale i chaotycznie
− Raczej niejasno, niezrozumiale i chaotycznie
− Zawsze kompletnie niezrozumiale i chaotycznie
4.
Proszę ocenić atmosferę panującą na zajęciach
− Zawsze przyjazna, zachęcająca do nauki i do aktywnego uczestnictwa
− Raczej przyjazna, sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu
− Czasem przyjazna i zachęcająca, czasem zniechęcająca i niemiła
− Raczej mało przyjazna, niesprzyjająca aktywnemu uczestnictwu
− Zawsze nieprzyjemna, zniechęcająca do nauki i uczestnictwa
5.
Proszę ocenić zaangaŜowane prowadzącego w proces kształcenia
− Bardzo aktywny, wręcz entuzjastyczny
− Raczej aktywny, w miarę zaangaŜowany
− Trudno określić – ani bierny, ani zaangaŜowany
− Raczej mało aktywny i zaangaŜowany
− Zupełnie bierny, wręcz niechętny
6.
Czy zajęcia przebiegały prawidłowo pod względem organizacyjnym (punktualność, regularne odbywanie zajęć itp.)?
− Zdecydowanie tak
− Raczej tak
− RóŜnie bywało
− Raczej nie
− Zdecydowanie nie
7.
Czy uczestniczyła Pani / uczestniczył Pan we wszystkich zajęciach?
− We wszystkich
− W zdecydowanej większości
− Co najmniej w połowie
− W mniej niŜ połowie
− W nie więcej niŜ dwóch
__________________________________________________________________________
Ewentualne uwagi i dodatkowe komentarze prosimy wpisywać na odwrocie tej ankiety.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr11/2009 z 10 czerwca 2009 roku

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO PWSZ W GŁOGOWIE
1. TYTUŁ/STOPIEŃ NAUKOWY, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:
2. DATA* URODZENIA:
3. STANOWISKO:
4. DATA* ZATRUDNIENIA W UCZELNI:
5. OCENY WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI STUDENTÓW (ROK DOKONANIA EWALUACJI):
1)
2)
3)
6. USTALONA OSTATECZNA OCENA PRACY:
7. UZASADNIENIE (MAX. 1200 ZNAKÓW):

8. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO:
1……………………………… 2……………………………… 3…………………….………
9. DATA* DOKONANIA OCENY:
10. DATA* I PODPIS NAUCZYCIELA OCENIANEGO:
*Uwaga: nazwy miesięcy wpisywane są słownie. Wypełniony arkusz nie moŜe przekroczyć jednej strony.

