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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 153/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i 

Geodezji z dnia 21 października 2015 roku 

 
Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości 

kształcenia, tj. programu nauczania, kadry nauczającej, 
organizacji kształcenia i efektów kształcenia 
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 
 

Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198)  

Zarządzenie Rektora AR Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 w sprawie wprowadzenia 

Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR 

Zarządzenie Rektora AR Nr 17/2007 z dnia 30 maja 2007 w sprawie oceny przez 

studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia 

Treść procedury: 

1. Koordynatorem procedury ankietowej opinii Studentów w zakresie jakości kształcenia 

jest Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, działającej w ramach 

Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia, zgodnie z Zarządzeniem Rektora AR 

Nr 15/2007.  

2. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji (WIŚiG) ocenie poddawany jest każdy 

kurs/przedmiot/moduł zawarty w programie studiów dla każdego kierunku, specjalności, 

specjalizacji oraz formy  i poziomu studiów. Ocena dokonywana jest na podstawie 

formularza w module „Ankieter” systemu USOS Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

(załącznik nr 1 Zarządzenia Rektora AR nr 17/2007). 

3. Dodatkowo na początku każdego semestru Dziekan WIŚiG wraz z Przewodniczącym 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przygotowują listę przedmiotów, dla 

których zostaną dołożone specjalne starania dotyczące poprawy zwrotności ankiety (czyli 

liczby studentów wypełniających).  

4. Ocena kursu/przedmiotu/modułu polega na wypełnieniu przez studentów formularzy 

ankiety w systemie USOS w oparciu o następujące etapy proceduralne: 

1) Ankieta udostępniania/uruchamiana jest w systemie USOS przez Koordynatora 

Wydziałowego ds. USOS.  

2) Ankieta dla danego przedmiotu  uruchamiana jest  w systemie USOS Oracle  na 3 

tygodnie  przed zakończeniem zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, mając na 

uwadze , że przedmioty są realizowane zarówno w całym semestrze jak i tylko w 1-

szej lub tylko w 2-giej jego połowie 

3) Ankieta pozostaje aktywna w systemie USOS  do końca  ostatniego tygodnia w 

którym odbywają się zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu. 
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4) Ocena zajęć dydaktycznych, tj. kursu/przedmiotu/modułu za pomocą systemu 

USOSweb jest możliwa jedynie przez Studentów posiadających uprawnienie tj. przez 

osobę uczęszczającą na kurs/przedmiot/moduł poddawany ocenie, i która jest 

wpisana w USOS Oracle jako członek grupy zajęciowej. 

5) Oceny dokonać można po zalogowaniu się w systemie USOSweb. 

6) Ocenę wystawić można za pomocą formularza oceny przygotowanego w USOS 

Oracle. Ocenie poddawane są następujące kryteria: 

 atrakcyjność zajęć (rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, stopień 

wykorzystania środków dydaktycznych), 

  sprecyzowanie wymagań wobec studentów (warunki zaliczenia, egzaminu, zasady 

oceny pracy), 

  umiejętność przekazywania wiedzy przez prowadzącego, 

  terminowość i punktualność zajęć oraz wykorzystanie czasu zajęć, 

  komunikatywność pomiędzy prowadzącym a studentami. 

7) Ocena każdego z wymienionych aspektów zajęć dydaktycznych zawiera się 

w przedziale domkniętym od 2 do 6 pkt. Osoba oceniająca zajęcia, oprócz oceny 

punktowej ma możliwość pozostawienia komentarza słownego. 

8) Ocena jest anonimowa.  

9) Wyniki oceny są dostępne po zalogowaniu się w USOSweb oraz w bazie USOS 

Oracle jedynie dla osób, które były oceniane oraz dla administratorów systemu.  

10) Po zamknięciu ankiet że Wyniki ankiet pobiera ZGPD i poddaje je analizie 
statystycznej. 

11) ZGPD tworzy raport z oceny i przekazuje go do Zespołu ds. Oceny Jakości 

Kształcenia (ZOJK). 
12)  Wyniki ankiety są dostępne dla ocenianego po zalogowaniu się w USOSweb zaraz 

po zamknięciu ankiety.  

5. Wyniki ankiet są poufne, a dostęp do nich mają jedynie: Dziekan i Prodziekani, 

Koordynator Wydziałowy ds. USOS, ZGPD, ZOJK,  Przewodniczący Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia, Kierownicy Katedr w zakresie pracowników 

poszczególnych Katedr. 

6. ZOJK dokonuje analizy raportu z oceny przygotowanego przez ZGPD. Raport z analizy 

wyników stanowi jedno z narzędzi „Oceny jakości kształcenia”, a także umożliwia 

weryfikację niektórych efektów kształcenia. 

7. Stwierdzenie niskich ocen któregoś z kryteriów, wymienionego w podpunkcie 6 punktu 

4, przez ZOJK powoduje przekazanie raportu wraz z opiniami do Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZZJK). 

8. ZZJK podejmuje działania naprawcze w terminie 30 dni od uzyskania zawiadomienia 

przekazanego przez Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

9. Za realizację wniosków wynikających z oceny ankietowej odpowiada Dziekan WIŚiG, 

który jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Wydziału wyników raportu oceny, w 

formie sprawozdania w roku akademickim następującym po zakończeniu danego cyklu 

oceny ankietowej. 

10. Dokumentacja każdego cyklu oceny ankietowej podlega archiwizacji w formie 

drukowanej i elektronicznej, i jest przechowywana w Dziekanacie WIŚiG. Za 

przechowywanie dokumentacji odpowiedzialny jest Kierownik Dziekanatu. 

 


