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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
Al. Mickiewicza 21 

31-120 Kraków 
 

Procedura ankietyzacji zajęć dydaktycznych przez studentów 

Procedura dotyczy dobrowolnego udziału studentów w procesie oceny jakości kształcenia na 

wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. 

ODPOWIEDZIALNI 

 Prodziekani ds. dydaktycznych 

 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 

 Przewodniczący Zespołu Oceny Jakości Kształcenia (ZOJK) 

OPIS PROCEDURY 

1. Nadzór nad jakością prowadzonych zajęć dydaktycznych wspomagany jest anonimową 

ankietą oceny prowadzonych zajęć, wypełnianą dobrowolnie przez studentów w systemie 

USOS. 

2. Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadają prodziekani ds. dydaktycznych oraz 

przewodniczący ZOJK. 

3. Badania ankietowe poszczególnych nauczycieli akademickich są wykonywane 2 razy w 

roku akademickim, po zakończeniu zajęć dydaktycznych semestru zimowego i letniego. 

4. Badania ankietowe przeprowadza (wraz z opracowaniem wyników) Zespół Oceny Jakości 

Kształcenia. Za kodowanie nauczycieli prowadzących przedmioty odpowiada 

przewodniczący i sekretarz Zespołu. Członkowie Zespołu opracowują wyniki bez dostępu 

do zakodowanych danych osobowych. 

5. Przewodniczący Zespołu Oceny Jakości Kształcenia przekazuje opracowane wyniki ankiet 

przewodniczącemu Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Stanowią one podstawę 

do opracowania sprawozdania oraz zaleceń formułowanych przez Zespół Zapewnienia 

Jakość Kształcenia usprawniających proces dydaktyczny na Wydziale. 

6. Zbiorcze wyniki ankiet wraz z postulatami Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia jej 

przewodniczący (Pelnomocnik dziekana) przekazuje do wiadomości Dziekana oraz 
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przedstawia na posiedzeniu Rady Kierunków poświęconej zagadnieniom jakości 

kształcenia a następnie przekazuje ogólne sprawozdanie  do Pełnomocnika rektora.  

7. Wnioski z ankiet należy omówić w gronie Rad Kierunków. Powinny zostać przeanalizowane 

źródła skrajnych ocen i wypracowane zalecenia . 

8. Szczegółowe wyniki ankiet dla poszczególnych pracowników udostępniane są 

Kierownikom jednostek organizacyjnych Wydziału. Kierownik sporządza notatkę 

służbową z analizy ankiet oraz z rozmowy z podległymi nauczycielami i wykorzystuje ją 

w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.  

9. Z nisko ocenianymi nauczycielami akademickimi dziekan w obecności prodziekana lub 

Kierownika jednostki przeprowadza rozmowy prewencyjne.  

DOKUMENTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 Statut UR 

 Zarządzenia Rektora 

 Regulamin studiów UR 

 Prawo o szkolnictwie wyższym 


