Zarządzenie nr 44/2009
z dnia 4 czerwca 2009r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ankiety oceny zajęć
dydaktycznych.
Na podstawie art. 132 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 169 ust. 1 i § 170 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
Śląskiego, na wniosek Senackiej Komisji ds. Kształcenia ustala się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się ,,ankietę oceny zajęć dydaktycznych” służącą pozyskaniu opinii
studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych.
2. Ankieta oceny zajęć dydaktycznych jest ankietą anonimową. Uczestnictwo studentów
w ankietyzowaniu ma charakter dobrowolny.
3. Treść ankiety określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W przypadku, gdy na kierunku realizowane są dodatkowe programy kształcenia (np.
w ramach projektów unijnych) treść ankiety, dla tego kierunku, powinna zostać
rozszerzona o dodatkowe kategorie dotyczące realizacji tych programów.
4. Ankietyzacja może być prowadzona z użyciem papierowych arkuszy oceny
umożliwiających zastosowanie czytnika optycznego lub elektronicznie w sposób
odpowiadający formą arkuszowi oceny.
5. Wzór arkusza oceny pozwalającego na zastosowanie czytnika optycznego do
gromadzenia danych oraz narzędzia informatyczne pozwalające na przeprowadzenie
ankiety drogą elektroniczną przygotowane zostaną przez Zastępcę Kanclerza ds.
Informatyzacji i Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości
Kształcenia według ich właściwości.
6. Ankietyzacja zajęć dydaktycznych przez studentów odbywa się w ostatnich dwóch
tygodniach zajęć w semestrze zimowym i semestrze letnim.
7. Za organizację przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych
odpowiada dziekan wydziału.
8. Szczegółowe procedury ankietyzowania opracowują zespoły ds. Systemu
Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w jednostkach organizacyjnych.
Procedury zatwierdzane są przez rady wydziałów/jednostek organizacyjnych.
Procedury te powinny zapewnić udział w ankietyzacji co najmniej 50% studentów
uczestniczących w ankietowanych zajęciach.
9. Dostęp do indywidualnych wyników ankiety powinni posiadać:
- osoba oceniana i jej bezpośredni przełożony,
- dziekan wydziału, w którym zatrudniona jest osoba oceniana i upoważnione przez
...niego osoby,
- dziekan wydziału na którym osoba oceniana realizowała zajęcia,
- rektor Uczelni i upoważnione przez niego osoby.
- podmioty wskazane w statucie dokonujące okresowej oceny pracy nauczyciela
akademickiego.
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10. Indywidualne wyniki ankiety są gromadzone w Karcie nauczyciela akademickiego
osoby ankietowanej.
11. Zbiorcze wyniki ankiet przeprowadzonych na kierunku/specjalności są gromadzone
w Karcie kierunku/specjalności.
§2
1. Pod pojęciem dziekana wydziału rozumie się także kierownika niebędącej wydziałem
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącej studia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2009/2010.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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