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Ankieta FSUA - Ewaluacja zbiorcza
Ewaluacja poszczególnych podmiotów działających na Uczelni w kontekście działań 
Samorządów Studenckich. 

LIV Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych w Szczecinie

*Wymagane

Nazwa Uczelni *

Email kontaktowy osoby wypełniającej *

Telefon kontaktowy osoby wypełniającej

1. Organy, procedury i dokumenty przeciwdziałania przemocy

4.

Inne:

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Komisja Dyscyplinarna (z przedstawicielami studenckimi)
Kodeks Etyki
Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Pełnomocnik/Pełnomocniczka Rektora/Rektory ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna (z przedstawicielami studenckimi)
Anonimowa skrzynka mailowa z możliwością zgłoszenia nadużycia
Darmowa możliwość konsultacji psychologicznej

Zaznacz dokumenty, które funkcjonują na Twojej Uczelni *

5.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Bardzo słabo

1

2

3

4

5

Bardzo dobrze

6.

Jak oceniasz działanie organów, procedur i dokumentów dotyczących
bezpieczeństwa studiowania na Twojej Uczelni?

*

Jaka jest Twoja opinia dotycząca tych organów i dokumentów? *
Masz jakieś zastrzeżenia do ich funkcjonowania? Czy uważasz, że czegoś brakuje na
Twojej Uczelni? Czy czujesz potrzebę wdrożenia jakichś dodatkowych rozwiązań?

2. Środki finansowe samorządów studenckich oraz innych organizacji studenckich (m.in.
koła artystyczno-naukowe, kluby, AZSy)

7. Jaki jest budżet Twojego samorządu. Czy zmienił się w porównaniu do
poprzedniego roku? Jaki jest budżet na koła naukowe?

*

Przykład wypełnienia: "Budżet: 25,000zł, w tym na koła 15,000zł. Podwyższenie o 5,000zł
w porównaniu z 2021."



8.

Działalność Biur Karier

Jakie aktywne i zarejestrowane organizacje studenckie działają na Twojej
Uczelni?

*

Aktywną organizację studencką można de�niować jako taką, która w ostatnim roku
akademickim skorzystała z przysługującego mu �nansowania lub miała przynajmniej
jedno o�cjalne spotkanie.

9.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

10.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Bardzo źle

1

2

3

4

5

Bardzo dobrze

11.

Czy na Twojej Uczelni funkcjonuje Biuro Karier *
lub inna jednostka, która pełni podobną funkcję (organizacja szkoleń, zbieranie informacji
o ofertach pracy, konkursach i inne)

Jak oceniasz działalność Twojego Biura Karier. *

Jaka jest Twoja opinia dotycząca działania Biura Karier? *
Masz jakieś zastrzeżenia? Czy uważasz, że czegoś brakuje na Twojej Uczelni w jego
kontekście? Czy jako Samorząd macie dobry kontakt z BK, możecie proponować
warsztaty, projekty, zgłaszać uwagi?

12.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Jakie projekty Twoje Biuro Karier zrealizowało w ostatnich dwóch latach? *
Na tyle konkretnie jak możesz opisz działania BK. Jeśli ma stronę internetową to dodaj
link.

 Formularze


