
Procedura działania na rzecz zapewnienia 
jakości kształcenia w obszarze zasobów do 

nauki i wsparcia dla studentów i doktorantów 

Symbol:  Data: 
WSZJK-PS-Z-
GIPB-1 

2017-04-12 

Wydanie: Stron: 
1/2017 2 

 
 
 
1. CEL 

Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania, dotyczącego działan  Wydziału Geodezji 
Inz ynierii Przestrzennej i Budownictwa na rzecz zapewnienia jakos ci kształcenia w obszarze 
zasobo w do nauki i wsparcia dla studento w i doktoranto w. 
 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES  

Procedura dotyczy zasobo w do nauki i wsparcia dla studento w i doktoranto w. 
 
3. TERMINOLOGIA  

 
4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

 
4.1. Dyrektor Biblioteki UWM odpowiada za gromadzenie księgozbioru i dostęp do niego. 

Funkcję doradczą pełni przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej (dr hab. inz . 
Elz bieta Lewandowicz). 

4.2. Kierownik Wydziałowego zespołu informatycznego odpowiada za dostęp studento w 
i doktoranto w do Internetu w ramach usługi EduRoam. 

4.3. Kierownik Os rodka Sprzętu Geodezyjnego odpowiada za dostęp studento w do sprzętu 
geodezyjnego. 

4.4. Prodziekan ds. kształcenia pełni nadzo r nad Os rodkiem Sprzętu Geodezyjnego. 
4.5. Za dostęp do licencji oprogramowania w ramach infrastruktury informatycznej 

Wydziału odpowiada pracownik wydziałowego zespołu informatycznego wyznaczony 
przez Kierownika tego zespołu. 

4.6. Za dostęp do specjalistycznych laboratorio w i pracowni poszczego lnych jednostek 
organizacyjnych Wydziału odpowiadają kierownicy tych jednostek. Kierownicy 
jednostek mogą wyznaczyc  opiekuno w specjalistycznych laboratorio w. 

 
5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1. Student lub doktorant chcący korzystac  biblioteki powinien postępowac  zgodnie z 
zapisami REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORO W I USŁUG BIBLIOTEKI 
UNIWERSYTECKIEJ (Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2015 Rektora UWM w Olsztynie 
z dnia 3 listopada 2015 r.) 

5.2. Student chcący korzystac  z dostępu do internetu w ramach usługi Eduroam musi zgłosic  
się do kierownika wydziałowego zespołu informatycznego, kto ry załoz y konto 
studenckie w tej usłudze. 

5.3. Student chcący korzystac  z licencji oprogramowania będącej w zasobach wydziału musi 
zgłosic  się do pracownika zespołu informatycznego wyznaczonego przez kierownika 



wydziałowego zespołu informatycznego. Informacje szczego łowe niezbędne do 

uzyskania licencji indywidualnej umieszczone są stronie Wydziału. 
5.4. Student ma prawo korzystac  ze sprzętu geodezyjnego będącego w zasobach Os rodka 

Sprzętu Geodezyjnego w godzinach pracy Os rodka. Wypoz yczenia sprzętu 
uwarunkowane jest pozostawieniem u pracownika Os rodka legitymacji studenckiej na 
czas korzystania ze sprzętu. 

5.5. W celu skorzystania z laboratorium lub pracowni student zobowiązany jest zgłosic  się 
do kierownika danej jednostki Wydziału lub opiekuna danego laboratorium/pracowni. 

5.6. Pierwszen stwo w dostępie do specjalistycznych laboratorio w, pracowni i sprzętu 
geodezyjnego zarezerwowane jest dla planowanych zajęc  dydaktycznych. 

5.7. Zasady pracy studento w w poszczego lnych laboratoriach oraz pracowniach są ustalane 
w regulaminach danej pracowni czy laboratorium. 
 

6. DOKUMENTY I ŹRÓDŁA INFORMACJI ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM 

PROCEDURY 

6.1. Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 listopada 
2015 r. 

6.2. Regulaminy poszczego lnych pracowni i laboratorio w (dostępne w danej 
pracowni/laboratorium). 

6.3. Strona Wydziału z opisem infrastruktury informatycznej: http://wgipb.uwm.edu.pl/IT. 
 
7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1. Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie 
wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakos ci Kształcenia.  

7.2. Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie 
zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakos ci Kształcenia.  

7.3. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w 
sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakos ci 
Kształcenia w Uniwersytecie Warmin sko-Mazurskim w Olsztynie.  

7.4. Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmin sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie: 
wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakos ci Kształcenia na Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmin sko-Mazurskiego 
w Olsztynie.  
 

8. ZAŁĄCZNIKI  
 


