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Poz. … 

 

UCHWAŁA NR 26 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA 

MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: 
MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA 
I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – 

TURKOLOGIA, RELIGIONS OF ASIA AND AFRICA: BUDDHISM, ISLAM AND 
OTHERS 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie dokonywanej przez studentów okresowej ewaluacji pracy  
jednostek administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów 

 

Na podstawie Uchwały nr 17 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 5 
marca 2021 r. (Dziennik URK z 2021 r. poz. 17) Rada Dydaktyczna postanawia, co 
następuje: 

§ 1 

1. Wraz z ankietą ewaluacji zajęć dydaktycznych za semestr letni za 

pośrednictwem PEJK przeprowadza się ankietę dla studentów dotyczącą 

ewaluacji pracy jednostek administracyjnych zapewniających obsługę toku 

studiów na Wydziale Orientalistycznym. Treść ankiety stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

2. Po otrzymaniu wyników ankiety KJD przedstawia Radzie Dydaktycznej 
sprawozdanie z wyników ankiet studenckich, a w razie wskazania 
nieprawidłowości proponuje rozwiązania i monitoruje ich wdrażanie. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:  
M. Widy-Behiesse 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 

 



 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 24 

Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka, Oriental 

Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies, orientalistyka, orientalistyka – afrykanistyka, 

orientalistyka – arabistyka, orientalistyka – egiptologia, orientalistyka – hebraistyka, orientalistyka – 

indologia, orientalistyka – iranistyka, orientalistyka – japonistyka, orientalistyka – koreanistyka, 

orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego, orientalistyka – mongolistyka i tybetologia, 

orientalistyka – sinologia, orientalistyka – turkologia, Religions Of Asia And Africa: Buddhism, Islam 

and Others z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie dokonywanej przez studentów okresowej ewaluacji pracy jednostek administracyjnych 

zapewniających obsługę toku studiów 

 

 

Ankieta dla studentów dotycząca ewaluacji pracy jednostek administracyjnych 

zapewniających obsługę toku studiów na Wydziale Orientalistycznym 

1.     Jak oceniasz godziny otwarcia dziekanatu ds. studenckich? 

2.     Jak oceniasz jakość obsługi świadczonej przez pracowników dziekanatu ds. 

studenckich? 

3.     Jak oceniasz umiejętności komunikowania się w językach obcych przez 

pracowników dziekanatu ds. studenckich? (pytanie dotyczy studentów kierunków 

realizowanych po angielsku:  Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and 

Others, Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies, African 

Studies) 

4.     Jak oceniasz jakość i zakres informacji zamieszczonych na stronie internetowej 

Wydziału Orientalistycznego? 

5. Jakie rozwiązania projakościowe proponujesz zastosować? 

 

 


