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Numer
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WYDZIAŁOWY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydanie: 1/2020

PROCEDURA ANKIETYZACJI STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE PRZEPROWADZANEJ
DLA OCENY PROCESU STUDIOWANIA
Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 11/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez
studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o
jakości kształcenia
Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. Załącznik nr 1
Regulamin studiów

Cel

Określenie sposobu przeprowadzania ankietyzacji studentów jako
narzędzia oceny jakości procesu dydaktycznego. Proces: doskonalenie
jakości kształcenia

Proces

Ocena jakości kształcenia

Opracowanie dokumentu

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Zatwierdzenie dokumentu

Dziekan

Załączniki:
1. Ankieta dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie do oceny I stopnia
studiów
2. Ankieta dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie do oceny II stopnia
studiów
3. Ankieta dla słuchaczy studiów podyplomowych przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w
Krakowie do oceny toku studiów
4. Wzór raportu Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia z przeprowadzonej na podstawie
ankietyzacji studentów oceny procesu studiowania na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa
§ 1. Przedmiot i zakres procedury
Przedmiotem procedury jest określenie sposobu przeprowadzania ankietyzacji studentów dotyczącej
procesu studiowania na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Zakres:
1. Ankietyzacja dotyczy wszystkich etapów i trybów procesu studiowania
2. Ocenie podlega sposób organizacji studiów, w tym: plan i program studiów, harmonogram zajęć,
praca dziekanatu, samorządu studentów, koła naukowego i biblioteki
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3.
4.
5.

Ocenie podlega aktualność treści poszczególnych kursów, spójność i kompletność programu, jakość
i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych
Ocenie podlega relacja nauczyciel akademicki – student
Ocenie podlegają warunki finansowe i socjalne studentów w okresie studiowania
§ 2. Podstawy i sposób dokonania ankietyzacji

1.
2.
3.
4.

Ankietyzację studentów na Wydziale przeprowadza się celem oceny procesu kształcenia
i zapewnienia jego właściwej jakości.
Ankietyzacja dokonywana jest na podstawie opracowanych ankiet przeznaczonych do wypełnienia
przez studentów.
Do oceny procesu studiowania (złożenia wypełnionej ankiety) ma prawo każdy student I i II stopnia
studiów oraz studiów podyplomowych.
Ocena procesu studiowania jest anonimowa i dobrowolna.

§ 3. Zadania i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankietyzacji studentów Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa
Ankietyzacja jest prowadzana przez nauczycieli akademickich - członków Wydziałowej Komisji ds.
Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia
Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Opracowanie formularza ankiet do oceny
studiowania

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przekazanie ankiet studentom i ich odbiór

Dziekanat

Zestawienie wyników ankiet studenckich

Wyznaczeni członkowie Dziekańskiej Komisji ds.
Jakości Kształcenia

Przygotowanie raportu z przeprowadzonej
ankietyzacji studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Przedstawienie rocznego raportu na Radzie
Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

§4. Harmonogram ankietyzacji
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Studenci mogą wyrazić opinię o programie kształcenia i planie studiów, nauczycielach akademickich
i nauczaniu poprzez uczestnictwo w ocenie prowadzonej w ramach Uczelnianego Systemu Jakości
Kształcenia (Regulamin Studiów §14 pkt 13).
Studenci I i II stopnia studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych pobierają z wydziałowej
strony www lub otrzymują w Dziekanacie ankiety oceniające przebieg studiowania na początku
ostatniego semestru toku kształcenia.
Wypełnione ankiety studenci składają w wyznaczonym miejscu w Dziekanacie.
Wyznaczeni członkowie Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dokonują rocznego zestawienia
wyników ankiet studenckich w terminie 60 dni od zakończenia ostatniego semestru toku studiów.
Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonej ankietyzacji procesu studiowania powinno
nastąpić w ciągu kolejnych 30 dni, tj. najpóźniej 90 dni od zakończenia ostatniego semestru
studiów.
Roczny raport jest przedstawiany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na
posiedzeniu właściwej Rady kierunku podsumowującej proces dydaktyczny danego roku
akademickiego.
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Załącznik 1
ANKIETA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UR W KRAKOWIE
DO OCENY I STOPNIA STUDIÓW

Dane o absolwencie
1. Kierunek studiów ……………………………….. specjalność…………………………………..
2. Forma studiów: stacjonarne …………….. niestacjonarne …………………….
3. Okres studiów od ............................. do ..................................
4. Płeć: kobieta ................

mężczyzna ..................

5. Miejsce stałego zamieszkania:

miasto ....................

wieś .....................

6. Ukończona szkoła średnia (zaznacz): liceum ogólnokształcące, technikum, liceum zawodowe, inna
szkoła średnia: .......................................................................................................................................
7. Średnia ocena ze studiów: ....................
Organizacja studiów (wstaw ocenę od 2 do 6 zaznaczając znakiem X, gdzie:
6 – ocena wysoce zadawalająca, 2 – ocena całkowicie niezadawalająca)
1 Informacja o planie i programie studiów
2 Informacja o harmonogramie zajęć
3 Oferta przedmiotów do wyboru przez studentów
4 Kolejność przedmiotów w planie studiów
5 Równomierność obciążenia zajęciami i egzaminami w kolejnych semestrach
6 Wymiana studentów w ramach współpracy z ucz. zagranicznymi
7 Możliwości rozwoju i pracy w kołach naukowych
8 Praca samorządu studentów
9 Praca dziekanatu
10 Organizacja zajęć
11 Dostosowanie treści kursów do przedmiotów wcześniej wykładanych
12 Przygotowanie do zajęć na następnych latach
13 Sposób rejestracji na II stopień studiów
14 Terminowość wpisywania ocen do USOS
15 Infrastruktura WBiO
Twoje uwagi:
I

Zajęcia dydaktyczne (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena
całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
1 Aktualność treści kursów
2 Spójność i kompletność programu
3 Odpowiednie proporcje między przedmiotami pod względem ilości godzin
4 Możliwość dyskusji z prowadzącym w trakcie zajęć
5 Wielkość grup studenckich
6 Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, terenowe, praktyki)
7 Dobór zajęć praktycznych do kierunku studiów
8 Wyposażenie sal dydaktycznych
9 Relacja nauczyciel akademicki – student
Twoje uwagi:
II

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6
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Praca Biblioteki Głównej UR (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena
2
całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
1 Dostępność literatury potrzebnej do zajęć
2 Czas oczekiwania na książki w bibliotece
3 Informacja o usługach bibliotecznych
4 Godziny otwarcia
5 Dostępność do katalogów komputerowych
6 Liczba miejsc w czytelni
7 Warunki pracy w czytelni
8 Dostępność do komputerowych baz danych
Twoje uwagi:
III

3

4

Wydziałowa Pracownia Komputerowa (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena
całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
1 Jak często korzystałeś (ś) z komputera pracowni wydziałowej?
Codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadziej
2 3 4
2 Możliwość korzystania z komputera pracowni wydziałowej
3 Godziny otwarcia pracowni
4 Stan techniczny komputerów
5 Jakość oprogramowania
6 Dostęp do Internetu bezprzewodowego w budynku WBiO
Twoje uwagi:

5

6

5

6

5

6

IV

V Warunki finansowe i socjalne
1 Główne źródło finansowania studiów (zaznacz znakiem X)
rodzina
praca zarobkowa
stypendium socjalne
renta
inne
2 Główne miejsce zamieszkania w okresie studiów (zaznacz znakiem X)
z rodzicami
akademik
stancja
u krewnych
3 Główne miejsce wyżywienia w okresie studiów (zaznacz znakiem X)
u rodziców
stołówka studencka
inne
4 Najwyższy udział w kosztach studiowania (duży = 6; mały = 2)
2
opłata za studia
materiały, książki, sprzęt
zakwaterowanie
dojazdy
koszty wyżywienia

3

4
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Ocena ogólna (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena całkowicie niezadowalająca, 6 =
ocena wysoce zadawalająca)
W jakim stopniu studia w Uniwersytecie Rolniczym rozwinęły w Tobie następujące
2 3 4 5 6
cechy?:
1 Nawyk samokształcenia
2 Specjalistyczną wiedzę teoretyczną
3 Zawodowe umiejętności praktyczne
4 Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
5 Umiejętność planowania i gospodarowania czasem
6 Umiejętność pracy w zespole
7 Rozwinięcie zainteresowań w dziedzinie wiedzy/kultury
8 Odróżnianie umiejętności ważnych od nieistotnych
9 Umiejętność jasnego i poprawnego formułowania wypowiedzi
10 Poszerzenie wiedzy ogólnej
Twoje uwagi:
VI

Końcowe uwagi studenta
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Załącznik 2
ANKIETA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UR W KRAKOWIE
DO OCENY II STOPNIA STUDIÓW

Dane o absolwencie
1. Kierunek studiów …………………………………specjalność ............................................
2. Tryb studiów: stacjonarne ............ niestacjonarne ............
3. Okres studiów od ........................... do ................................
4. Płeć: kobieta ................ mężczyzna ...................
5. Miejsce stałego zamieszkania:

miasto .................... wieś ........................

6. Ukończony I stopień: uczelnia ...................... Kierunek ...................... specjalność .................................
7. Średnia ocena ze studiów II stopnia: …………. .........................................
Organizacja studiów: (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena
całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
1 Informacje o planie i programie studiów
2 Informacja o harmonogramie zajęć
3 Oferta przedmiotów do wyboru przez studentów
4 Kolejność przedmiotów w planie studiów
5 Równomierność obciążenia zajęciami i egzaminami w poszczególnych semestrach
6 Wymiana studentów w ramach współpracy zagranicznej
7 Możliwość rozwoju i pracy w kołach naukowych
8 Praca samorządu studentów
9 Praca dziekanatu
10 Sposób rejestracji na przedmioty do wyboru
11 Infrastruktura Wydziału (barek, miejsce do odpoczynku itp.)
Twoje uwagi:
I

2

Zajęcia dydaktyczne: (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena
2
całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
1 Aktualność treści kursów
2 Kolejność kursów w trakcie studiów
3 Niepotrzebne powtarzanie się treści w ramach różnych kursów
4 Proporcje między przedmiotami pod względem liczby godzin
5 Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, terenowe)
Dostosowanie treści programu studiów koniecznych do podjęcia pracy w
6
wyuczonym zawodzie
7 Wykorzystanie środków dydaktycznych / wyposażenie sal dydaktycznych
Relacja nauczyciel akademicki-student (sposób traktowania studentów, możliwość
8
dyskusji w trakcie zajęć, kultura osobista itp.)
Twoje uwagi:
II

3

4

5

6

3

4

5

6
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Biblioteka Główna UR: (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena
całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
1 Dostępność literatury potrzebnej do zajęć
2 Czas oczekiwania na książki w czytelni/bibliotece
3 Informacja o usługach bibliotecznych
4 Godziny otwarcia czytelni/biblioteki
5 Dostępność do katalogów/ baz danych komputerowych
6 Liczba miejsc w czytelni
7 Warunki pracy w czytelni
Twoje uwagi:
III

IV
1
2
3
4
5
6

Wydziałowa pracownia komputerowa: (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X,
gdzie 2 = ocena całkowicie niezadowalająca, 6 = ocena wysoce zadawalająca)
Jak często korzystał/a Pan/ Pani z pracowni komputerowej? Codziennie .............. ,
kilka razy w tygodniu ........... kilka razy w miesiącu ............. rzadziej ...................
Dostępność stanowisk komputerowych w pracowni
Godziny otwarcia pracowni
Stan techniczny komputerów
Jakość oprogramowania
Dostęp do Internetu bezprzewodowego na Wydziale

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

3

4

5

6

Twoje uwagi:

V Warunki finansowe i socjalne
1 Główne źródło finansowania studiów (zaznacz znakiem X)
rodzina
praca zarobkowa
stypendium socjalne
renta
inne
2 Główne miejsce zamieszkania w okresie studiów (zaznacz znakiem X)
z rodzicami
akademik
stancja
u krewnych
3 Główne miejsce wyżywienia w okresie studiów (zaznacz znakiem X)
u rodziców
stołówka studencka
inne
4 Najwyższy udział w kosztach studiowania (duży = 6; mały = 2)
2
opłata za studia
materiały, książki, sprzęt
zakwaterowanie
dojazdy
koszty wyżywienia
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Ocena ogólna (wstaw ocenę zaznaczając znakiem X, gdzie 2 = ocena całkowicie niezadowalająca, 6 =
ocena wysoce zadawalająca)
W jakim stopniu studia w Uniwersytecie Rolniczym rozwinęły w Tobie następujące
2 3 4 5 6
cechy?:
1 Nawyk do samokształcenia
2 Specjalistyczną wiedzę teoretyczną
3 Zawodowe umiejętności praktyczne
4 Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
5 Umiejętność planowania i wykorzystania czasu pracy
6 Umiejętność pracy w zespole
7 Rozwinięcie zainteresowań w jakiejś dziedzinie wiedzy/kultury
Jak po skończonych studiach ocenia Pan/Pani przygotowanie do wykonywania
9
zawodu
Gdyby Pan/Pani ponownie rozpoczynał/-ła studia, czy wybrałby/-łaby nasz
10
Wydział jeszcze raz? TAK ................. NIE ......................
Twoje uwagi:
VI

Końcowe uwagi studenta
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Załącznik 3
ANKIETA DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PRZY WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UR W KRAKOWIE DO OCENY TOKU STUDIÓW
I

Dane o słuchaczu
okres studiów

uzupełnić lub zaznaczyć X

płeć

K

M

miejsce stałego zamieszkania

miasto

wieś

ukończone studia wyższe

Humanistyczne
Przyrodnicze

II

Skąd słuchacz dowiedział się o studiach

Techniczne
Ekonomiczne
uzupełnić lub zaznaczyć X
strona internetowa
ulotki reklamowe
reklama w czasopismie
od znajomych
inne - jakie

III

Ocena organizacji studiów

1

kolejność realizowania przedmiotów

2

organizacja zajęć

3

wykorzystanie czasu zajęć

4

informacja o harmonogramie

5

obsługa administracyjna

6
7

infrastruktura - sala do zajęć
infrastruktura dodatkowa (kolekcje gruntowe, szklarnie, ogród)
Uwagi słuchacza:

IV Ocena zajęć dydaktycznych (2-6)
1

aktualność przekazywanych treści

2

dostosowanie wykładanych treści do przedmiotów

3
4
5
6

spójność i kompletność programu
odp. proporcje między przedmiotami pod względem liczby godzin
odp. proporcje między zajęciami praktycznymi i teoretycznymi
możliwość dyskusji z prowadzącymi na zajęciach

7

relacja słuchacz - nauczyciel

V

Ocena zajęć projektowych/praktyczne (2-6)

1
2

dostępność katalogów
dostępność innych pomocy naukowych

3

dostępność książek

4

dostępność narzędzi
Uwagi słuchacza:

wpisać punkty od 2-min do 6-max

wpisać punkty od 2-min do 6-max
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VI Ocena ogólna (2-6)

wpisać punkty od 2-min do 6-max

w jakim stopniu nasze studia rozwinęły w Tobie umiejętności zadaniowe?:
1

umiejętności praktyczne

2
3

specjalistyczną wiedzę teoretyczną
umiejętność wykonania zadania w określonym czasie

4

umiejętność pracy w zespole

5
6

poszerzenie wiedzy ogólnej
umiejętność planowania i gospodarowania własnym czasem

7

umiejętność wypowiadania się

8

w jakim stopniu studia spełniły Twoje oczekiwania?

Końcowe uwagi studenta
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Załącznik 4
RAPORT
Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
z przeprowadzonej ankietyzacji dla oceny procesu studiowania (studia stacjonarne/niestacjonarne)

□ I stopień □ II stopień □ studia podyplomowe
w roku akademickim …..…./……….
1. Frekwencja
Liczba absolwentów
Liczba wypełnionych ankiet
Udział procentowy
2. Udział procentowy ocen
Nr pytania

Zakres oceny
(np. organizacja studiów)

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
…
3. Sposób przeprowadzenia analizy
Czy była przedmiotem
oceny/dyskusji/prezentacji

Forum
oceny/dyskusji/prezentacji
np. Rada Wydziału

Dokument źródłowy:
np. numer i punkt protokołu

Tak/Nie
4. Uwagi
...
Zalecenia Dziekańskiej Komisji ds.Jakości Kształcenia:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Przewodniczący Dziekańskiej Komisji
ds. Jakości Kształcenia

Strona 11 z 11

