Uniwersytet Rzeszowski
Pliki do pobrania
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 14
listopada 2019 r.
Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 14
listopada 2019 r.
Wzór protokołu hospitacji

Ankieta z wykazem dokumentów do Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ankieta z wykazem dokumentów

Prezentacja ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych
Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu
23.05.2019 r.
Podkarpacki rynek pracy

Materiały ze spotkania dla rad programowych, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2019 r.
Prezentacja ze spotkania
Załącznik nr 1.1. - Ogólne informacje o kierunku studiów
Załącznik nr 1.2. - Opis zakładanych efektów uczenia się
Załącznik nr 1.3. - Charakterystyka i warunki realizacji programu studiów
Załącznik nr 1.3. - Matematyka_opis

Materiały ze szkolenia dotyczącego warunków prowadzenia studiów w świetle nowej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce
Prezentacja ze szkolenia z dnia 15 marca 2019 r.

Materiały ze spotkania dla rad programowych w dniu 21 lutego 2019r.
Prezentacja

Materiały ze szkolenia z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego udostępnione przez
Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB (z dnia 15 stycznia 2019 r.)
JSA SLAJDY część I
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JSA SLAJDY część II
JSA SLAJDY część III

Formularz oceny wydziału 2017/2018
Wzór formularza oceny wydziału za rok akad. 2017/2018
Termin przekazania wersji papierowej i elektronicznej formularza do Działu Jakości i Akredytacji
upływa z dniem 18 stycznia 2019 r.

Prezentacja ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych
Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu
29.05.2018 r.
Podkarpacki rynek pracy

Sylabus przedmiotu - wersja angielska
Wzór sylabusa

Harmonogram studiów
Przykładowy wzór harmonogramu studiów

Procedura monitorowania i przeglądu zasobów materialnych, w tym infrastruktury
dydaktycznej i naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim (z dnia 9 listopada 2017 r.)
Procedura monitorowania i przeglądu zasobów materialnych

Formularz oceny wydziału 2016/2017
Wzór formularza oceny wydziału za rok akad. 2016/2017
Termin przekazania wersji papierowej i elektronicznej formularza do Działu Jakości i Akredytacji
upływa z dniem 12 stycznia 2018 r.

Prezentacja ze spotkania dla rad programowych w dniu 25.04.2017 r.
Nowe warunki prowadzenia studiów
Zmiany w minimum kadrowym
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Polska Rama Kwalifikacji
Polska Rama Kwalifikacji - wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne
Polska Rama Kwalifikacji - poradnik użytkownika

Formularz oceny wydziału 2015/2016
Wzór formularza oceny wydziału za rok akad. 2015/2016
Termin przekazania wersji papierowej i elektronicznej formularza do Działu Jakości i Akredytacji
upływa z dniem 10 stycznia 2017 r.

Prezentacje ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych
Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu
11.04.2017 r.
Prezentacja "Sytuacja na rynku pracy w województwie podkarpackim"
Prezentacja Biura Karier 2017

Prezentacje ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych
Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu
27.04.2016 r.
Prezentacja udostępniona przez Wydział Informacji Statystycznej i Analiz WUP "Zawody i
specjalności nadwyżkowe i deficytowe na podkarpackim rynku pracy"
Prezentacja Biura Karier "Badanie losów zawodowych absolwentów UR"

Badanie ankietowe 2017/2018 (aktualne wzory)
Ankieta oceny prowadzącego przedmiot
Protokół hospitacji
Ankieta oceny dziekanatu
Ankieta oceny studiów podyplomowych
Ankieta oceny studiów doktoranckich

Badanie ankietowe 2015/2016 (nieaktualne wzory ankiet):
Ankieta oceny prowadzącego przedmiot (załącznik nr 1)
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Ankieta oceny prowadzącego przedmiot (załącznik nr 1) dla Centrum Sportu i Rekreacji
Instrukcja wypełniania Arkusza analizy SAOPP_2015 2016 (aktualizacja 05.05.16)
Arkusz analizy SAOPP_2015 2016 (aktualizacja 05.05.16)
Zestawienie ocen prowadzących (05.05.16)

ORPD - wzór protokołu brakowania pracy :
Protokół brakowania pracy - wersja .DOCX

Formularz oceny wydziału 2014/2015
Formularz oceny własnej wydziału 2014/2015
Termin przekazania formy papierowej i elektronicznej formularza oceny wydziału 2014/2015 do
Działu Jakości i Akredytacji upływa z dniem 8 stycznia 2016 r.

Prezentacje ze spotkania związanego z tematyką dostosowania oferty kształcenia na UR w
kontekście zapotrzebowania rynku pracy z dnia 25.03.2015:
prezentacja Biura Karier dotycząca badania losów zawodowych absolwentów UR,
prezentacja udostępniona przez Pana Daniela Szydło przedstawiająca wyniki badań
przeprowadzonych przez Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Rzeszowie
półroczu 2014 roku
województwie podkarpackim

Formularz oceny wydziału 2013/2014
Formularz oceny własnej wydziału 2013/2014 (sprostowanie do pytania 3.9: tekst w nazwie
prawej kolumny brzmi "Liczba absolwentów w roku akad. 2013/2014")
Termin przekazania formy papierowej i elektronicznej formularza oceny wydziału 2013/2014 do
Działu Jakości i Akredytacji upływa z dniem 9 stycznia 2015 r.
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Badanie ankietowe 2014/2015 (aktualne wzory ankiet)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Arkusz analizy SAOPP_2014
Arkusz analizy AOPDziekanatu - Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z dnia
17.02.2015r. o zwolnieniu jednostek z obowiązku realizacji ankiety w roku akademickim
2014/2015.
Wzór ankiety - Ankieta oceny pracy dziekanatu (załącznik nr 3)

Zestawienie oceny dziekanatu 2014-2015.
Arkusz analizy SAOPP
Wzór ankiety - Ankieta oceny prowadzącego przedmiot (załącznik nr 1)
Raport zbiorczy
Zestawienie ocen prowadzących
Studia podyplomowe
Wzór ankiety - Ankieta oceny studiów podyplomowych (załącznik nr 4)

Zasady przeprowadzania badań ankietowych zatwierdzonych przez Prorektora ds.
Studenckich i Kształcenia dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR w dniu 19 marca 2014 r.
ZASADY PRZEPROWADZANIA BADAŃ ANKIETOWYCH

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć rekomendowane przez Zespół Uczelniany i
zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Wojciecha Walata,
prof. UR w dniu 16 stycznia 2014 r.
ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Ocena własna wydziału 2012/2013
Formularz oceny własnej wydziału 2012/2013
Termin przekazania formy papierowej i elektronicznej formularza oceny własnej wydziału
2012/2013 do Działu Jakości i Akredytacji upływa z dniem 8 stycznia 2014 r.

Badanie ankietowe 2012/2013
Instrukcja do ankiet
Arkusz analizy AOPDziekanatu
Arkusz analizy AOPSekretariatu
Zestawienie ocen dziekanatu-sekretariatu
Arkusz analizy SAOPP
Zestawienie ocen prowadzących

Strona 5/8

Uniwersytet Rzeszowski

Strona 6/8

Uniwersytet Rzeszowski
Prezentacja udostępniona (na spotkaniu w dniu 12 marca 2014r.)przez Pana Jana Niemczyka Kierownika Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
"Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu
2013 roku."

Prezentacje ze spotkania związanego z tematyką dostosowania oferty kształcenia na UR w kontekście
zapotrzebowania rynku pracy z dnia 6.03.2013:
prezentacja Biura Karier dotycząca badania losów zawodowych absolwentów UR
prezentacja udostępniona przez Pana Marcina Dygonia przedstawiająca wyniki badań
przeprowadzonych przez PORP

Prezentacja z I Targów Mobilności Studentów z dnia 10.01.2013. Udostępnione przez kierownika Działu
Współpracy z Zagranicą
Prezentacja - Wyjazdy studentów za granicę 2012

Prezentacje ze szkolenia z dnia 18.12.2012 roku udostępnione przez prowadzącego szkolenie dr hab.
Marka Frankowicza.
Projektowanie programów studiów
Wewnętrzny system zapewniania jakości

Wzór porozumienia między Uniwersytetem Rzeszowskim a interesariuszami zewnętrznymi (Nowy
wzór)
Prezentacja z posiedzenia Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które
odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
Prezentacje ze spotkania z dnia 1 czerwca 2012 roku dla osób biorących udział w pracach komisji
programowych na poszczególnych kierunkach studiów.
Spotkanie dyskusyjne KRK
Sumaryczne wskaźniki
Publikacja prof. Andrzeja Kraśniewskiego "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z
wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?" (X 2011)
Publikacja prof. Andrzeja Kraśniewskiego "Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z
wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?" ( XI 2011)
Standardy i wskazówki dotycz ce zapewnienia jako ci kształcenia w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wy szego
Budowa i ocena programów nauczania przy wykorzystaniu efektów kształcenia dr Declan
Kennedy
Benchmarks
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Programme Learning Outcomes"
Sylabus - tłumaczenie w języku angielskim
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