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Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa 
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Numer 

WYDZIAŁOWY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

WSJK/WBiO/8 

Wydanie: 1/2020 

PROCEDURA ANKIETYZACJI STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA  
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE PRZEPROWADZANEJ DLA OCENY 

 PRZEDMIOTU/NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 10/2020 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 w 
systemie USOS, jako narzędzia bieżącej  oceny 
przedmiotu/nauczyciela akademickiego. 

Proces Ocena i doskonalenie 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 przedmiotu 
/nauczyciela akademickiego zamieszczona w elektronicznym systemie USOS 

2. Wzór raportu Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia z przeprowadzonej ankietyzacji oceny 
przedmiotu/nauczyciela akademickiego przez studentów na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa 
 

 
§ 1. Przedmiot i zakres procedury 

 
Przedmiotem procedury jest określenie sposobu przeprowadzania ankietyzacji studentów dotyczącej 
semestralnej oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Zakres: 

1. Ankietyzacja dotyczy wszystkich przedmiotów, nauczycieli akademickich i innych prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w danym semestrze roku 
akademickiego zarejestrowanych w systemie USOS 

2. Ocenie podlega atrakcyjność zajęć, sprecyzowanie wymagań wobec studentów, umiejętność 
przekazywania wiedzy, wykorzystanie czasu zajęć 
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3. Ocenie podlega relacja nauczyciel akademicki – student 
 
 

§ 2. Podstawy i sposób dokonania ankietyzacji 
 

1. Ankietyzację studentów na Wydziale przeprowadza się celem bieżącej i systematycznej oceny 
procesu kształcenia i zapewnienia jego właściwej jakości. 

2. Ankietyzacja dokonywana jest na podstawie kwestionariusza przeznaczonego do wypełnienia przez 
studentów w systemie USOS. 

3. Do oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego ma prawo każdy student I i II stopnia studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych uczestniczący w danych zajęciach danego semestru oraz każdy 
słuchacz studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale. 

4. Ocena procesu studiowania jest anonimowa i dobrowolna. 
 
 

§3. Zadania i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankietyzacji studentów  
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa 

 

Zadanie Osoba odpowiedzialna 

Opracowanie formularza ankiet do oceny 
przedmiotu/nauczyciela akademickiego 

Dział Nauczania UR 

Udostępnianie ankiet studentom w systemie USOS Dział Informatyczny UR 

Zestawienie wyników ankiet studenckich  
Wyznaczeni członkowie Dziekańskiej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia 

Przygotowanie raportu z przeprowadzonej 
ankietyzacji studentów 

Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia 

Przedstawienie rocznego raportu na posiedzeniu 
właściwej Rady kierunku 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 
 

§ 4. Harmonogram ankietyzacji i opracowania ankiet 
 

1. 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 ust. 13).  

2. Studenci I i II stopnia studiów wypełniają ankietę dostępną po zalogowaniu się w systemie USOS 
pod koniec każdego semestru. 

3. Każdy nauczyciel akademicki może zapoznać się z wynikami ankiet swojego przedmiotu po 
zalogowaniu się do systemu USOS w zakładce „dla Pracowników” 

4. Wyznaczeni członkowie Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia dokonują zestawienia wyników 
ankiet studenckich w terminie 60 dni od zakończenia danego semestru toku studiów. 

5. Przy opracowywaniu ankiet przyjmuje się, że udział oceniających w stosunku do ogólnej liczby 
studentów uczęszczających na kurs nie powinien być mniejszy niż 10% na wykładach i 30% na 
ćwiczeniach, przy założeniu, że minimum oceniających to 5 osób. 

6. Jeśli przedmiot/nauczyciel uzyska ocenę negatywną lub niską Dziekan zleca hospitację zajęć 
prowadzącego negatywnie oceniony przedmiot w kolejnym semestrze. 

7. Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonej ankietyzacji przedmiotu/nauczyciela powinno 
nastąpić w ciągu kolejnych 30 dni, tj. najpóźniej 90 dni od zakończenia danego semestru. 

8. 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 przedmiotu/nauczyciela akademickiego dostępna w systemie USOS 

 

Katedra  ................................................................................  

Nazwa przedmiotu  ...............................................................  

Forma zajęć   .........................................................................  

Nazwisko prowadzącego  .....................................................   

Semestr:  zimowy/letni         

Rok akademicki 20…../20…..  

 

Lp. Pytanie 
Typ 

odpowiedzi 
Liczba 

odpowiedzi 

Średni 
wynik 

pracownika 

Średni 
wynik 

ankiety 

Szczegóły 

1. 
Atrakcyjność zajęć (rozbudzenie 
zainteresowania przedmiotem, stopień 
wykorzystania środków dydaktycznych) 

Skala od 2 do 6 

    

2. 
Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 
(warunki zaliczenia, egzaminu, zasady oceny 
pracy) 

Skala od 2 do 6 

    

3. Umiejętność przekazywania wiedzy Skala od 2 do 6 

    

4. 
Terminowość i punktualność zajęć oraz 
wykorzystanie czasu zajęć 

Skala od 2 do 6 

    

5. 
Komunikatywność pomiędzy prowadzącym  
a studentami 

Skala od 2 do 6 

    

 
 
Komentarze do ocen: 

1.  ..........................................................................................  

2.  ..........................................................................................   

https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/jednostki/pokazJednostke(kod:UR.O.ROZ)
https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:dla_prac/ankiety/wartosciOdpowiedzi(typ_odp:SKALA_2-6;callback2:LY5bCoQwDEX30gXMNLa@12b4iIEYZjPktYWquMD9UcH9z5R5iMQcs89hDDBb0RZraglirYM2kOhIagya13mrJPWK0vBypCWFkLhU5mRqCICd0CVKOhyrJjx5rY4jYKDJGfZh8y8kHvS2Ee@12f7c9h6vx7H2MfL4T5mRYaVlH9Ddxh1PRTe@12bWgUbyaR22a2gAYSI77yl8e1Bm39ybeXIpCSciVqM6T5wc@13d)
https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:dla_prac/ankiety/wartosciOdpowiedzi(typ_odp:SKALA_2-6;callback2:LY5bCoQwDEX30gXMNLa@12b4iIEYZjPktYWquMD9UcH9z5R5iMQcs89hDDBb0RZraglirYM2kOhIagya13mrJPWK0vBypCWFkLhU5mRqCICd0CVKOhyrJjx5rY4jYKDJGfZh8y8kHvS2Ee@12f7c9h6vx7H2MfL4T5mRYaVlH9Ddxh1PRTe@12bWgUbyaR22a2gAYSI77yl8e1Bm39ybeXIpCSciVqM6T5wc@13d)
https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:dla_prac/ankiety/wartosciOdpowiedzi(typ_odp:SKALA_2-6;callback2:LY5bCoQwDEX30gXMNLa@12b4iIEYZjPktYWquMD9UcH9z5R5iMQcs89hDDBb0RZraglirYM2kOhIagya13mrJPWK0vBypCWFkLhU5mRqCICd0CVKOhyrJjx5rY4jYKDJGfZh8y8kHvS2Ee@12f7c9h6vx7H2MfL4T5mRYaVlH9Ddxh1PRTe@12bWgUbyaR22a2gAYSI77yl8e1Bm39ybeXIpCSciVqM6T5wc@13d)
https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:dla_prac/ankiety/wartosciOdpowiedzi(typ_odp:SKALA_2-6;callback2:LY5bCoQwDEX30gXMNLa@12b4iIEYZjPktYWquMD9UcH9z5R5iMQcs89hDDBb0RZraglirYM2kOhIagya13mrJPWK0vBypCWFkLhU5mRqCICd0CVKOhyrJjx5rY4jYKDJGfZh8y8kHvS2Ee@12f7c9h6vx7H2MfL4T5mRYaVlH9Ddxh1PRTe@12bWgUbyaR22a2gAYSI77yl8e1Bm39ybeXIpCSciVqM6T5wc@13d)
https://usosweb.ur.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:dla_prac/ankiety/wartosciOdpowiedzi(typ_odp:SKALA_2-6;callback2:LY5bCoQwDEX30gXMNLa@12b4iIEYZjPktYWquMD9UcH9z5R5iMQcs89hDDBb0RZraglirYM2kOhIagya13mrJPWK0vBypCWFkLhU5mRqCICd0CVKOhyrJjx5rY4jYKDJGfZh8y8kHvS2Ee@12f7c9h6vx7H2MfL4T5mRYaVlH9Ddxh1PRTe@12bWgUbyaR22a2gAYSI77yl8e1Bm39ybeXIpCSciVqM6T5wc@13d)
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Załącznik 2 
 

RAPORT 
Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

z przeprowadzonej ankietyzacji dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego 
(studia stacjonarne/niestacjonarne) 

□ I stopień     □ II stopień     □ studia podyplomowe 

w roku akademickim 20…./20…. 
 
1. Frekwencja 
 

Liczba studentów uczestniczących w zajęciach  

Liczba wypełnionych ankiet  

Udział procentowy  

 
2. Udział procentowy 
 

Nr pytania 
Zakres oceny 

(Atrakcyjność zajęć) 
2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

…       

 
3. Komentarze 
 

 Pozytywne Negatywne 

Liczba komentarzy   

 
4. Sposób przeprowadzenia analizy  
 

Czy była przedmiotem 
oceny/dyskusji/prezentacji 

Forum 
oceny/dyskusji/prezentacji 

np. Rada kierunku 

Dokument źródłowy: 
np. numer i punkt protokołu 

Tak/Nie   

 
5. Uwagi 
 

... 

 
Zalecenia Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
 
 
 

        Przewodniczący Dziekańskiej Komisji  
ds. Jakości Kształcenia 


