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1.  Cel procedury 

 
Celem procedury jest określenie procesu ankietowej oceny nauczycieli akademickich i 

doktorantów przez studentów wraz z działaniami prowadzącymi do poprawy jakości 

realizowanych zajęć dydaktycznych.  

 

2. Opis procedury 

 

Badanie ankietowe mające na celu ocenę jakości realizacji zajęć dydaktycznych jest 

przeprowadzane po zakończeniu każdego semestru studiów. Terminy przeprowadzania 

badania, formularz ankiety elektronicznej oraz techniczne zasady realizacji badania w 

systemie USOS są uregulowane odrębnymi aktami prawnymi ogólnouczelnianymi. 

Wyniki przeprowadzonego badania w formie zagregowanego raportu rocznego (z podziałem 

na wyniki w poszczególnych semestrach) przedstawiane są przed Radą Dziekańską oraz 

publikowane na stronie internetowej Wydziału. Wyniki szczegółowe, uzyskane przez 

poszczególnych nauczycieli akademickich, są przekazywane bezpośrednio, z zachowaniem 

zasady poufności, kierownikom jednostek (kierownicy katedr/dyrektor instytutu). 

Kierownicy są zobligowani do przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pracownikami, w 

celu omówienia wyników badania ankietowego. 

Kryteria oceny pracowników na podstawie ankiety oceny nauczycieli akademickich są 

następujące: 

a) średnia z ankiet >4,33 – ocena bardzo dobra 

b) średnia z ankiet 3,67-4,33 – ocena dobra 

c) średnia z ankiet 3,00-3,66 – ocena dostateczna 

d) średnia z ankiet <3,00 – ocena niedostateczna 

W przypadku uzyskania przez pracownika lub doktoranta oceny niedostatecznej jest on 

zobligowany do złożenia wyjaśnień przed Kolegium Dziekańskim oraz przedłożenia planu 

działań, mających na celu poprawę jakości realizowanych przez niego zajęć. 

 

3. Termin realizacji procedury 

 

1. Ankieta w systemie USOS, umożliwiająca ocenę realizacji zajęć dydaktycznych z 

poprzedniego semestru, jest aktywowana dla studentów po zakończeniu semestru, na 

okres nie krótszy niż 14 dni. Szczegółowy harmonogram oceny ustala się w każdym 

semestrze i publikuje na stronie internetowej Wydziału.  

2. Wyniki badania ankietowego są prezentowane na Radzie Dziekańskiej oraz 
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udostępnione na stronie internetowej Wydziału najpóźniej do 15 grudnia w roku 

akademickim następującym po roku oceny. 

4. Jednostki odpowiedzialne za realizację i nadzór procedury 

 

1. Kolegium Dziekańskie – przyjmuje wyjaśnienia od nauczycieli akademickich, którzy 

uzyskali w badaniu ocenę niedostateczną. 

2. Prodziekan ds. kształcenia – przekazuje kierownikom jednostek wyniki ankiet ich 

pracowników. 

3. Rada Dziekańska – zatwierdza procedurę oceny nauczycieli akademickich przez 

studentów. 

4. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia – opracowuje wyniki z badania 

ankietowego oraz przygotowuje sprawozdanie z badania; zamieszcza zagregowane 

wyniki badania na stronie internetowej Wydziału.  

5. Informacje dodatkowe 
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