
Zarządzenie Nr 46/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie ustalenia ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia  

 

na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2019, poz. 1668 z późn. zm.)  

 

zarządzam, 

 

 

co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ramowe zasady ogólnouczelnianej procedury 

ankietyzacji jakości kształcenia. 

  

§ 2 

1. Przedmiotem procedury ankietyzacji jest monitorowanie jakości kształcenia, przedkładanie 

informacji na temat jej wyników oraz podejmowanie działań służących poprawie jakości kształcenia 

w monitorowanym zakresie. 

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi ewaluację jakości kształcenia w oparciu o ankiety 

kierowane do studentów studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, słuchaczy studiów 

podyplomowych, interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych i nauczycieli akademickich. 

3. Ankiety ewaluacyjne obejmujące ocenę zajęć dydaktycznych oraz ocenę środowiska kształcenia 

kierowane do studentów studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, słuchaczy studiów 

podyplomowych przeprowadzane są w systemie USOSweb. 

4. Ankiety dla interesariuszy zewnętrznych oraz ankiety obejmujące ocenę środowiska kształcenia dla 

nauczycieli akademickich mogą być przeprowadzane w kolegiach według potrzeb.   

 

§ 3 

1. Ankiety ewaluacyjne obejmujące ocenę zajęć dydaktycznych dotyczą następujących obszarów:  

organizacji zajęć, sposobu prowadzenia zajęć, klimatu społecznego zajęć, dostrzeganych korzyści  

z udziału w zajęciach, oceny efektów uczenia się. 

2. Ankiety ewaluacyjne obejmujące ocenę środowiska kształcenia odnoszą się do organizacji procesu 

kształcenia, tj.: planu zajęć, liczebności grup, wyposażenia w pomoce dydaktyczne, obsługi 

studentów w dziekanacie, dostępności zbiorów bibliotecznych, warunków odbywania zajęć. 

3. Ankiety skierowane do interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych obejmować mogą elementy 

oceny zajęć dydaktycznych, oceny środowiska kształcenia lub inne wskazane przez radę kolegium 

zagadnienia.  

4. Studenci i słuchacze dokonują oceny poszczególnych kryteriów w skali od 1 do 5.  

 

§ 4 

1. Ankiety ewaluacyjne udostępniane są: 

1) studentom studiów stacjonarnych w semestrze zimowym (od 15 stycznia do 15 marca) oraz  

w semestrze letnim (od 1 czerwca do 15 października); 

2) studentom studiów niestacjonarnych w semestrze letnim  (od 1 czerwca do 15 października); 

3) słuchaczom studiów podyplomowych w ciągu miesiąca od zakończenia zajęć przez okres jednego 

miesiąca od udostępnienia. 

 

 



§ 5 

1. Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia nadzoruje i wdraża zadania wynikające z procedury 

ankietyzacji oraz wykorzystuje wyniki badań ewaluacyjnych do poprawy jakości kształcenia. 

2. Dyrektor kolegium koordynuje realizację procesu ankietyzacji, sprawozdaje radzie kolegium 

zbiorcze wyniki ankietyzacji oraz przekazuje je samorządowi studentów.  

3. Rada Kolegium uwzględnia wnioski z ewaluacji w doskonaleniu jakości kształcenia. 

4. Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej:  

1) przekazuje nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia na kierunkach, nad 

którymi jednostka sprawuje merytoryczną opiekę, informacje o udostępnieniu w systemie 

USOSweb wyników ankietyzacji zajęć; 

2) przeprowadza analizę wyników ankietyzacji oraz sporządza notatkę z analizy, którą przekazuje 

radzie kierunku; 

3)  kierując się wynikami ankietyzacji prowadzi działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy 

dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz środowiska kształcenia. 

5. Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może powołać w jednostce koordynatora 

do spraw ankietyzacji, któremu powierzy zadania związane z procesem ankietyzacji.  

6. Administracyjne przygotowanie wyników ankietyzacji jest zadaniem kierownika dziekanatu lub 

innej osoby wskazanej przez dyrektora właściwego kolegium.  

7. Kierownicy jednostek wchodzących w skład Centrum Dydaktyczno-Edukacyjnego analizują wyniki 

ankiet zajęć realizowanych w ich jednostkach we własnym zakresie.  

8. Uszczegółowiony harmonogram działań podejmowanych przez poszczególne podmioty w procesie 

ankietyzacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 6 
1. Szczegółowe wyniki ankiet ewaluacyjnych obejmujących ocenę zajęć dydaktycznych udostępniane 

są nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym określone zajęcia. 

2. Szczegółowe wyniki ankiet ewaluacyjnych obejmujących zajęcia realizowane w ramach danego 

programu studiów są udostępniane zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, 

dyrektorowi kolegium, Prorektorowi ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. 

3. Szczegółowe wyniki ankiet ewaluacyjnych obejmujących ocenę środowiska kształcenia odnoszące 

się do organizacji procesu kształcenia udostępniane są zastępcy kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej, dyrektorowi kolegium, radzie kolegium, Prorektorowi ds. Studenckich i Jakości 

Kształcenia. 

4. Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz przewodniczący rady kierunku 

mogą wystąpić do kierowników dziekanatów o przygotowanie danych obejmujących wyniki ankiet 

zajęć realizowanych na kierunku studiów, nad którym jednostka sprawuje merytoryczną opiekę. 

5. W przypadku zidentyfikowania niskich ocen zajęć realizowanych przez nauczyciela akademickiego  

z innej jednostki, zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, może zwrócić się do 

osoby odpowiedzialnej za ankietyzację w jednostce, do której przypisany jest ten nauczyciel,  

o konsultację oceny i ewentualne podjęcie działań naprawczych. 

6. Zbiorcze wyniki ankiet przedstawione w formie rocznego sprawozdania przedstawiane są 

społeczności akademickiej oraz interesariuszom zewnętrznym.   

 

§ 7 

Ocena zajęć dydaktycznych  będzie uwzględniona w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego, jeżeli 

liczba studentów dokonujących oceny osiągnie przynajmniej 25% ogólnej liczby studentów zapisanych 

na zajęcia.  

 

§ 8 

Nadzór na wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. 

Studenckich i Jakości Kształcenia. 



§ 9 

Traci moc Zarządzenie nr 90/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 

2013 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury 

ankietyzacji jakości kształcenia. 
 

.   

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

       prof. dr hab. Jacek Woźny  


