
Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 187 /18 z dn. 27.09.2018 r. 

 

Ankieta oceny pracy Dziekanatu na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

rok akad.: ……………………………….. 

 

Kierunek studiów: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia I stopnia, Kosmetologia II stopnia 

(właściwe podkreślić) 

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez postawienie znaku X 

Częstotliwość korzystania z usług w 
Dziekanacie: 

kilka razy w 
semestrze 

raz w 
semestrze 

raz w roku 
nie przychodzę 
do Dziekanatu  

    

Rodzaj spraw załatwianych w 
Dziekanacie: 

związane z tokiem 
studiów 

zaświadczenia urlopy inne (jakie?) 

   
 
 

 

PRACOWNICY DZIEKANATU: 
bardzo 
dobrze 

ponad 
dobrze 

dość 
dobrze 

dosta- 
tecznie 

niedosta- 
tecznie 

Jak oceniasz uprzejmość oraz kulturę osobistą  

pracowników Dziekanatu? 

     

Jak oceniasz jakość przekazu informacji udzielanych 

przez pracowników Dziekanatu? 

     

Jak oceniasz jakość informacji dostępnych na 

tablicach ogłoszeń przed Dziekanatem? 

     

Jak oceniasz jakość i dostępność informacji na stronie 

internetowej Wydziału? 

     

Prosimy o wypełnienie w przypadku uczestnictwa w spotkaniach z Prodziekanem ds. Studenckich:  

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH:      

Jak oceniasz dostępność Prodziekana ds. Studenckich?      

Jak oceniasz zaangażowanie Prodziekana w pomoc 
studentom? 

     

 

Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 187 /18 z dn. 27.09.2018 r. 

 

Ankieta oceny pracy Dziekanatu na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

rok akad.: ……………………………….. 

  

STUDIA DOKTORANCKIE 

 

Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez postawienie znaku X 

Częstotliwość korzystania z usług w 
Dziekanacie: 

kilka razy w 
semestrze 

raz w 
semestrze 

raz w roku 
nie przychodzę 
do Dziekanatu 

    

Rodzaj spraw załatwianych w 
Dziekanacie: 

związane z tokiem 
studiów 

zaświadczenia stypendia inne (jakie?) 

   
 
 

 

PRACOWNICY DZIEKANATU: 
bardzo 
dobrze 

ponad 
dobrze 

dość 
dobrze 

dosta- 
tecznie 

niedosta- 
tecznie 

Jak oceniasz uprzejmość oraz kulturę osobistą  

pracowników Dziekanatu? 

     

Jak oceniasz jakość przekazu informacji udzielanych 

przez pracowników Dziekanatu? 

     

Jak oceniasz jakość i dostępność informacji na stronie 

internetowej Wydziału? 

     

Prosimy o wypełnienie w przypadku uczestnictwa w spotkaniach z Kierownikiem Studiów Doktoranckich:  

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH       

Jak oceniasz dostępność Kierownika Studiów 
Doktoranckich? 

     

Jak oceniasz zaangażowanie Kierownika Studiów 
Doktoranckich w pomoc doktorantom? 

     

 

Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


