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doktorantów 
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1.  Cel procedury 

 

Celem procedury jest określenie procesu działań dotyczących zapewniania studentom, 

doktorantom oraz słuchaczom studiów podyplomowych wsparcia dydaktycznego, 

naukowego, administracyjnego i materialnego. 

 

2. Opis procedury 

 

Studenci i doktoranci mają zapewnione wsparcie w następujących obszarach: 

a) procesu dydaktycznego – dostęp do pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń oraz 

wybranych usług informatycznych jak również zasobów bibliotecznych; zasoby 

Uczelni i Wydziału są poddawane bieżącemu monitoringowi; 

b) procesu naukowego – możliwość rozwijania własnych zainteresowań naukowych 

poprzez uczestniczenie w pracach naukowych prowadzonych w jednostce, 

zrzeszanie się w kołach naukowych oraz studenckich organizacjach działających w 

Uczelni; dodatkowo monitorowane są zasoby biblioteczne, aby zapewnić aktualność 

pozycji literatury i czasopism naukowych (dostęp do baz danych); 

c) wsparcia materialnego – możliwość korzystania z pomocy materialnej na zasadach 

określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie oraz Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla słuchaczy studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 

d) uczestnictwa w procesie doskonalenia jakości kształcenia – możliwość zgłaszania 

do władz Wydziału oraz przedstawicieli Wydziałowej Komisji Programowej oraz 

Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia uwag i postulatów 

dotyczących planów studiów i programów kształcenia, organizacji studiów oraz 

innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego. Po zakończonym 

semestrze, do każdego przedmiotu, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów 

podyplomowych wypełniają w formie elektronicznej anonimowe ankiety dotyczące 

jakości kształcenia.  

 

Wszystkie prawa studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych wynikają 

i są zgodnie z zapisami w obowiązującym Regulaminie Studiów oraz Regulaminie Studiów 

Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.  
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3. Termin realizacji procedury 

 

1. Monitoring zasobów dydaktycznych –  bieżący, jednak nie rzadziej niż raz w roku (przed 

rozpoczęciem roku akademickiego); 

2. Monitoring zasobów bibliotecznych –  bieżący, jednak nie rzadziej niż raz w roku (przed 

rozpoczęciem roku akademickiego); 

3.  Pomoc materialna – zgodnie z obowiązującymi w danym roku akademickim 

terminami; 

4. Sprawozdanie z jakości realizacji zajęć dydaktycznych – coroczne sprawozdanie z 

wykonanego badania (ankiety elektroniczne) przygotowywane przez właściwego 

prodziekana.   

 

4. Jednostki odpowiedzialne za realizację i nadzór procedury 

 

1. Dziekan – prowadzi nadzór nad realizacją procedury; 

2. Prodziekani ds. studenckich/kształcenia – prowadzą monitoring zasobów 

dydaktycznych; przygotowują sprawozdanie z jakości realizacji zajęć dydaktycznych; 

przyjmują wnioski od studentów, również za pośrednictwem Rady Wydziałowej 

Samorządu Studenckiego, dotyczące doskonalenia jakości kształcenia; 

3. Komisje stypendialne – realizują procedurę przyznawania świadczeń materialnych, 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie oraz w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie; 

4. Nauczyciele akademiccy – udzielają studentom, doktorantom oraz słuchaczom studiów 

podyplomowych wsparcia dydaktycznego i naukowego w czasie realizacji 

obowiązującego programu studiów; 

5. Pracownicy administracji Wydziału – wspierają studentów oraz doktorantów w 

sprawach organizacyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanych programów 

studiów. 

 

5. Informacje dodatkowe 

 
brak 

 


