
        

 

 

 

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

przeprowadzania ankietyzacji 

zajęć 

nr WKPiI/I6/2015 wydanie 2 

z dnia 3 XI 2015 r. ważna od: 3 XI 2015 r. 

Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

 

CEL INSTRUKCJI 

 

Celem instrukcji jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem ankietyzacji 

zajęć na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

ZAKRES INSTRUKCJI 

 

Instrukcja obejmuje studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego; 

2. Prodziekani ds. Studenckich 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej 

4. Kierownik studiów podyplomowych 

5. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH INSTRUKCJI 

 

§ 1. 

1. Za przeprowadzenie ankietyzacji studentów i słuchaczy odpowiada Wydziałowy Zespół ds. 

Oceny Jakości Kształcenia, zwany dalej WZOJK.  

2. Ankietyzacja zajęć z języków obcych (lektoratów) i wychowania fizycznego prowadzona 

jest w porozumieniu z kierownikami odpowiednio Studium Języków Obcych oraz Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu.   

3. Nadzór nad przebiegiem ankietyzacji na wydziale sprawuje pełnomocnik dziekana ds. 

jakości kształcenia, zwany dalej pełnomocnikiem dziekana.  

 

§ 2. 

1. Do obowiązków pełnomocnika dziekana należy:  

a)  opracowanie, w porozumieniu z dziekanem wydziału, ramowego planu ankietyzacji 
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nadany rok akademicki i przesłanie go do pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia 

(zwanego dalej pełnomocnikiem rektora) do dnia 15 października.  

c) przekazanie dziekanowi oraz pełnomocnikowi rektora wyników i innych danych 

statystycznych dotyczących ankietyzacji,  

d) przedstawienie zbiorczych wyników ankietyzacji na posiedzeniu rady wydziału 

poświęconemu zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziale. 

2. Do obowiązków przewodniczącego WZOJK należy: 

a)  nadzór na przebiegiem ankietyzacji  

b) wyznaczenie w porozumieniu z kierownikami katedr osób do prowadzenia ankietyzacji 

(zgodnie z ramowym planem ankietyzacji, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i opracowania 

wyników badań ankietowych. 

c) przekazanie pełnomocnikowi dziekana sprawozdań z wyników badań ankietowych 

(załącznik nr 1). 

3. Dziekan: 

a) informuje kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych o wynikach oceny 

zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników jednostki, 

b) w przypadku zajęć zlecanych innym jednostkom uczelni, informuje odpowiednich 

dziekanów i kierowników studiów o wynikach oceny zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez podległych im pracowników, 

c) wykorzystuje w porozumieniu z kierownikami katedr wyniki ankietyzacji do oceny 

okresowej pracowników. 

§ 3. 

1.Badania ankietowe obejmują wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

Wydziale Humanistyczno-Społecznym w Akademii Techniczno-Humanistycznej poprzez 

mianowanie, na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. 

2. Ankietyzacja zajęć dotyczy każdego przedmiotu zawartego w programie studiów wyższych, 

podyplomowych oraz nowych form kształcenia i doskonalenia .  

3. Badania ankietowe powinny być przeprowadzone po każdym cyklu zajęć (po zakończeniu 

treści ujętych w opisie modułów kształcenia – sylabusie). 

4. Do oceny okresowej pracownika uwzględniane są wyniki ankiet przeprowadzonych od 

poprzedniej oceny.  

 

§ 4. 

1. Ankietyzacja powinna być przeprowadzona w ostatnim miesiącu zajęć danego semestru. W 

sytuacjach wyjątkowych, termin przeprowadzenia badań ankietowych zajęć danego 

semestru można przesunąć na początek semestru następnego.  

2. Ankietyzację przeprowadza osoba wskazana przez przewodniczącego WZOJK w 

porozumieniu z kierownikami katedr. Nie może to być osoba prowadząca ankietowane 

zajęcia.  

3. Osoba wskazana do przeprowadzenia ankiety (ankieter) informuje kierownika jednostki 

prowadzącej dany przedmiot o terminie ankietyzacji.  

4. Dobór grup studenckich wypełniających ankiety powinien być losowy (w przypadku, gdy 

dany przedmiot prowadzi ta sama osoba w kilku grupach). 

5. Sposób przeprowadzenia badań ankietowych powinien gwarantować anonimowość i tajność 

wyników. 

6. Ankietyzacja przeprowadzana jest w formie ankiety „papierowej” (załącznik nr 2).  

7. Wypełnione ankiety są przechowywane w wydziałowych jednostkach organizacyjnych 

(katedrach). 
 

§ 5. 

1. Wypełnione ankiety są dokumentami poufnymi. 

2. Prowadzący zajęcia nie może mieć dostępu do wypełnionych ankiet przed opracowaniem ich 
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wyników. 

3. Raport z ankietyzacji kierowany jest do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (na 

ręce Przewodniczącego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia) w terminie 30 dni od 

przeprowadzenia ankietyzacji. 

4. Wyniki ankiety można opracować po zakończeniu semestru oraz po zakończeniu wszystkich 

zaliczeń i egzaminów z przedmiotu prowadzonego przez danego pracownika. 

5. Kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy studiów informują 

podległych im pracowników o wynikach badań ankietowych w okresie miesiąca od 

opracowania wyników ankiety.  

 

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ / INSTRUKCJĄ 

 Zarządzenie Rektora ATH nr 931/2014/2015 z 2 VII 2015 r. w sprawie procedury 

przeprowadzania ankietyzacji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, w zakresie oceny zajęć dydaktycznych. 

 Uchwała Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

studiów wyższych. 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Sprawozdanie z ankietyzacji pracowników (Załącznik nr 1) 

2. Ankieta – opinia studentów o prowadzonych zajęciach (Załacznik nr 2) 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

  

Nazwa jednostki: 

Data: 

Sprawozdanie z ankietyzacji pracowników 

Dane ogólne: 

Data przeprowadzenia ankietyzacji: 

Okres, którego dotyczy ocena: 

Ilość pracowników, których dotyczyła ankieta: 

Ilość przedmiotów, których dotyczyła ankieta: 

 

Wyniki ankietyzacji: 

Ilość pracowników, którzy otrzymali ocenę pozytywną: 

Ilość pracowników, którzy otrzymali ocenę negatywną: 

Kroki podjęte przez kierownika jednostki w odpowiedzi na wyniki ankietyzacji 

(pochwały, nagany, itp.): 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród studentów zostały 

omówione z każdym pracownikiem indywidualnie, szczegółowe dane zostały podane 

do wiadomości Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, a osoby postronne 

nie miały do nich dostępu.  

 

 

Podpis Kierownika Jednostki: 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 

Załącznik nr 2 
 

ANKIETA 

OPINIA STUDENTÓW O PROWADZONYCH ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH 

1. Rodzaj studiów*: 

 

stacjonarne I stopnia II stopnia III stopnia 

(doktoranckie) niestacjonar

ne 

I stopnia II stopnia podyplomowe 
2. Kierunek studiów:   

3. Rok studiów:  

4. Nazwa 

przedmiotu: 

 

5. Forma zajęć:  

6. Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

* - właściwe zakreślić  
 

PYTANIA ANKIETOWE 

 

1. Czy prowadzący przedstawił program przedmiotu - opis modułu kształcenia 

(treści programowe, metody dydaktyczne, wykaz literatury, osiągane efekty 

kształcenia)? 

1.Nie 2.Pobieżnie 

wspomniał 

3.Przedstawił 

większość 

kwestii 

4.Przedstawił 

wszystkie 

kwestie 

 

2. Czy prowadzący przedstawił zasady i warunki zaliczenia przedmiotu? 

1.Nie 2.Tak 

 

3. Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniała wszelkie wątpliwości i niejasności, 

pojawiające się w ich trakcie? 

1.Nie 2.Raczej 

nie 

3.Raczej 

tak 

4.Tak 

 

4. Czy wymagania określone na początku semestru wobec studentów były 

przestrzegane? 

1.Nie 2.Raczej 

nie 

3.Raczej 

tak 

4.Tak 

 

5. Jak Pan (i) ocenia możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia (na konsultacjach i 

poza godzinami konsultacji)? 

1.Brak 

kontaktu 

2.Słaby 

kontakt 

3.Średni 4.Dobry 

 

6. Czy zajęcia odbywały się zgodnie z planem zajęć (dzień, godzina)? 

1.Nigdy 2.Sporadycznie 3.Często 4.Zawsze 

 

7.Dodatkowe uwagi na temat ocenianych zajęć oraz ankiety: 
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