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im. H. Kołłątaja w Krakowie 
 
 
Oceniana sala: …………………….   Rok akademicki: ............/............    Data: .................................  
 
1. Czy wyposażenie sal dydaktycznych i ogólnodostępnych w sprzęt komputerowy 
i multimedialny jest wystarczające w stosunku do potrzeb osób prowadzących zajęcia 
dydaktyczne? 
  
W przypadku, gdy w sali nie jest wymagany sprzęt komputerowy i multimedialny dla prowadzącego, proszę to 
odnotować w uwagach i pominąć ocenę. 
 

nie 1 2 3 4 5 tak 

 
Uwagi i propozycje zespołu oceniającego zmierzające do poprawy wyposażenia sali dydaktycznej: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
2. Czy wyposażenie sal komputerowych jest wystarczające w stosunku do potrzeb 
wynikających z prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego?   
 
Ocenie podlega liczba komputerów, ich stan techniczny, aktualność i kompletność oprogramowania podstawowego i 
specjalistycznego, jakość pracy sprzętu multimedialnego. Proszę zakreślić właściwą ocenę.  
 

nie 1 2 3 4 5 Tak 

 
Uwagi i propozycje  zespołu oceniającego zmierzające do poprawy wyposażenia sali 
komputerowej: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 



3. Czy wyposażenie laboratoriów w aparaturę naukowo-badawczą oraz sprzęt 
laboratoryjny jest wystarczające w stosunku do potrzeb związanych z prawidłową 
realizacją procesu dydaktycznego?   
  
Ocenie podlega wyposażenie sali w sprzęt laboratoryjny, jego stan techniczny i dostępność dla odbywających zajęcia 
studentów. Proszę zakreślić właściwą ocenę. 
 

nie 1 2 3 4 5 tak 

Uwagi i propozycje zespołu oceniającego zmierzające do poprawy wyposażenia sali 
laboratoryjnej: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
4. Czy wyposażenie i utrzymanie sal dydaktycznych i ogólnodostępnych oraz 
laboratoriów zapewnia odpowiedni komfort realizacji procesu dydaktycznego? 
  
Ocenie podlega wyposażenie sal/laboratoriów w krzesła, stoliki, tablice, akcesoria do pisania, jakość oświetlenia, 
sprawność dygestoriów, komór laminarnych, palników gazowych, sprawność klimatyzacji lub wentylacji, estetyka 
pomieszczenia, utrzymanie czystości i porządku. Proszę zakreślić właściwą ocenę. 
 

nie 1 2 3 4 5 tak 

 
Uwagi i propozycje zespołu oceniającego zmierzające do poprawy wyposażenia sali dydaktycznej: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................  
 
5. Czy wyposażenie i utrzymanie sal dydaktycznych i ogólnodostępnych oraz 
laboratoriów zapewnia bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami BHP 
obowiązującymi w uczelniach wyższych? 
  
Ocenie podlega wyposażenie sal/laboratoriów w gaśnice, apteczka pierwszej pomocy, niezbędne środki ochrony 
indywidualnej, instrukcje urządzeń oraz instrukcje zawierające postanowienia dotyczące zapobiegania 
zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego; sposób i miejsce przechowywania odczynników i innych materiałów 
laboratoryjnych, jak również rozmieszczenie w sali mebli, sprzętu, urządzeń i instalacji. Proszę zakreślić 
właściwą ocenę. 
 

nie 1 2 3 4 5 tak 

 
Uwagi i propozycje zespołu oceniającego zmierzające do poprawy wyposażenia sali dydaktycznej: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................  
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6. Czy w ocenianym pomieszczeniu możliwe jest korzystanie z procesu dydaktycznego 

przez osoby z niepełnosprawnościami (OzN)?  

Ocenie podlega szerokość wejścia do sali, szerokość przejść pomiędzy stołami, dostępność do urządzeń i możliwość 
obsługi przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, możliwość korzystania z osobnego miejsca do pracy, inne 
udogodnienia dla OzN itp. Proszę zakreślić właściwą ocenę. 
 

nie 1 2 3 4 5 tak 

 
Uwagi i propozycje zespołu oceniającego zmierzające do poprawy dostosowania sali dydaktycznej 
do potrzeb OzN: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................  
 


