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1. ZAKRES PROCEDURY 

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych dotyczy wszystkie moduły kształcenia i  

wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej. 

  

2. TERMINOLOGIA 

Ankietyzacja - przeprowadzanie badań za pomocą ankiety. 

Ankietyzacja planowa - zapowiedziane i ujęte w planie ankietowanie zajęć 

dydaktycznych uczelnianą ankietą, prowadzone przez wytypowane osoby 

W procesie dydaktycznym ankietyzacja planowa pełni funkcję kontrolną. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia odpowiada za: 

 przygotowanie ramowego planu ankietyzacji 

 nadzór nad przeprowadzaną ankietyzacją w jednostce organizacyjnej 

 przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych ankietyzacji Radzie Wydziału 

 przekazywanie raz w roku sprawozdania Rektorowi Uczelni z wyników 

przeprowadzonych ankietyzacji 

 

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 

odpowiada za: 

 przeprowadzanie ankiet w ustalonych terminach 

 przygotowanie analiz i wniosków z ankiet 

 

Wydziałowy Samorząd Studencki odpowiada za: 

 współpracę w trakcie przeprowadzania ankietyzacji 

 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowuje ramowy 

plan ankietyzacji na początku roku akademickiego. 

2. Plan po zaakceptowaniu przez Dziekana Wydziału jest realizowany po 

zakończonej sesji egzaminacyjnej  

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowuje ramowy 

plan ankietyzacji. 
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2. W ramowym planie ankietyzacji zostają wskazane: moduły kształcenia i osoby 

prowadzące zajęcia dydaktyczne podlegające ankietyzacji. 

 

3. Ankiety mogą być wypełnione przez studentów w sposób tradycyjny z użyciem 

papierowych arkuszy oceny lub drogą elektroniczną – dostęp do elektronicznych 

ankiet zostaje otwarty po zakończonej sesji egzaminacyjnej. 

 

4. W przypadku przeprowadzenia ankiet drogą elektroniczną studenci otrzymują 

hasło dostępu w Dziekanacie Wydziału. 

  

5. W przypadku przeprowadzania ankietyzacji z użyciem papierowych arkuszy 

oceny, arkusze rozdawane są studentom, a po ich wypełnieniu zbierane przez 

wyznaczonego członka Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

 

6. Prowadzący zajęcia dydaktyczne nie uczestniczą na żadnym etapie oceny 

prowadzonego przez siebie modułu kształcenia. 

 

7. Wypełnione ankiety są poufne. Dostęp do danych przed opracowaniem ma 

Dziekan i członkowie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

8. Dziekan Wydziału lub Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

przedstawia wyniki przeprowadzonej ankietyzacji poszczególnym ocenianym 

nauczycielom akademickim. 

9. Dziekan Wydziału uwzględnia wnioski z ankietyzacji zajęć dydaktycznych 

w okresowej ocenie pracowników, a także w przydziale zajęć dydaktycznych. 

10. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przedstawia przynajmniej raz w 

roku sprawozdanie z przeprowadzonej ankietyzacji zajęć dydaktycznych i 

modułów kształcenia na posiedzeniu Rady Wydziału oraz przekazuje 

sprawozdanie Rektorowi Uczelni 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Zarządzenie Nr 2612008/2009 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania badań ankietowych 

studentów dotyczących oceny zajęć dydaktycznych oraz wzoru ankiety oceny 

zajęć dydaktycznych. 


