
Załącznik  

do Zarządzenia Rektora nr R.0211.26.2022 
z dnia 20 maja 2022 roku 

 

Zasady oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich  

w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem  

 

§1 

1. System oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich w zakresie 
wypełniania obowiązków związanych z kształceniem ma charakter powszechny –  
obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich Uczelni. 

2. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie badań ankietowych wśród studentów 
i doktorantów w ramach systemu oceny jest Zespół Monitorowania i Analiz Jakości 
Kształcenia, działający w ramach Centrum Jakości Kształcenia.  

3. Przeprowadzenie badań ankietowych w ramach systemu oceny wśród słuchaczy studiów 
podyplomowych, organizuje jednostka prowadząca studia.  

 

§2 

1. Uczelnia umożliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz w roku 
akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego 
obowiązków związanych z kształceniem. 

2. Badania ankietowe realizowane są w danym roku akademickim w terminie 
i z częstotliwością wskazaną przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów oraz 
Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu z Parlamentem Studenckim. 

3. Ocenę nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków 
związanych z kształceniem przeprowadza się wśród studentów i doktorantów w oparciu 
o ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

4. Badania ankietowe przeprowadza się z wykorzystaniem kwestionariusza w formie 
elektronicznej, umieszczonego w uczelnianym systemie, dostępnym po zalogowaniu.   

5. Ankieta umożliwia wpisanie uwag przez oceniającego. 
6. Badania ankietowe przeprowadza się z zachowaniem zasad poufności i dobrowolności. 

 

§3 

1. Wyniki badań ankietowych opracowywane są automatycznie w systemie ankietowania, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich użytkowników tego systemu.  

2. Wyniki badań ankietowych mają charakter niejawny. Oceny przekazywane są 
do wiadomości ocenianemu nauczycielowi akademickiemu oraz odpowiednio: 
właściwemu kierownikowi Katedry, właściwemu dyrektorowi Instytutu, kierownikowi 
Centrum Językowego, kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
przewodniczącemu Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, przewodniczącemu 
Zespołu ds. Jakości Kształcenia CJ,  przewodniczącemu Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
SWFiS, Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów, Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości 
Kształcenia oraz Rektorowi.  

3. Wyniki badań ankietowych są udostępniane osobom, o których mowa w ust. 2, 
po zakończeniu każdego semestru, w którym odbyło się badanie ankietowe, poprzez 
publikację na indywidualnych kontach pracowników, dostępnych w uczelnianym systemie 
po zalogowaniu. 



4. Na podstawie wyników badań ankietowych sporządza się ranking nauczycieli 
akademickich. Warunkiem uwzględnienia w rankingu wyników indywidualnej oceny jest 
wzięcie udziału w tym badaniu nie mniej niż 21 studentów i/lub doktorantów. 

5. Ranking nauczycieli akademickich, którzy uzyskają najwyższe wyniki podczas oceny 
w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem, jest wykorzystywany 
m.in. do promowania najlepszych osiągnięć w dydaktyce, a za zgodą ocenianych – 
zamieszczany na stronach internetowych Uczelni lub w innych miejscach dostępnych 
społeczności akademickiej. 

6. Ocena przez studentów i doktorantów nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania 
przez niego obowiązków związanych z kształceniem jest uwzględniana przy dokonywaniu 
oceny okresowej nauczyciela akademickiego. 

 
 
 
 
Załącznik: 

1) Karta oceny zajęć dydaktycznych  
 

 


