Zarządzenie nr 85
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie
ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego.
Na podstawie art. 132 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 179 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach na wniosek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Kształcenia oraz Komisję ds. studiów
doktoranckich, zarządzam co następuje:
§1
1. Wprowadza się ,,ankietę oceny pracy nauczyciela akademickiego”, zwaną dalej ankietą,
służącą pozyskaniu opinii studentów i doktorantów na temat wypełniania obowiązków
dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2. Dane zebrane w ramach badań ankietowych mogą być wykorzystywane wyłącznie
w ramach działań prowadzących do poprawy jakości kształcenia w Uniwersytecie.
3. Ankieta jest anonimowa.
4. Osoby zaangażowane w proces realizacji badań oraz mające dostęp do indywidualnych
wyników ankiet pracowników zobowiązane są do zabezpieczenia danych osobowych
oraz zachowania ich w poufności.
5. Badania ankietowe przeprowadza się z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, którego
wzór określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
6. Badania ankietowe mogą być prowadzone z użyciem papierowych kwestionariuszy
umożliwiających

zastosowanie

czytnika

optycznego

lub elektronicznie

w sposób

odpowiadający treścią kwestionariuszowi ankiety.
7. Z zastrzeżeniem ust. 13 badania ankietowe przeprowadza się na studiach pierwszego
stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich.
8. Za organizację przeprowadzenia badań ankietowych odpowiada dziekan wydziału,
na którym nauczyciele akademiccy realizują zajęcia dydaktyczne.
9. Badania ankietowe przeprowadzane są przez sekretarzy wyznaczonych przez dziekana.
Sekretarz nie może przeprowadzać badań oceniających jego pracę dydaktyczną.
10. Szczegółowe procedury realizacji badań ankietowych opracowują Wydziałowe Zespoły
ds. Jakości Kształcenia, uwzględniając następujące warunki:
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1) badanie ankietowe dotyczące każdego nauczyciela akademickiego przeprowadza się
przynajmniej raz w roku w ramach zajęć z co najmniej jednego modułu realizowanego
przez danego nauczyciela;
2) badania ankietowe dotyczące nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
przeprowadzają jednostki zatrudniające tych nauczycieli;
3) badanie ankietowe przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w których
realizowane są zajęcia dydaktyczne prowadzone przez ocenianego nauczyciela
akademickiego;
4) harmonogram przeprowadzania badań ankietowych podaje się do wiadomości
społeczności akademickiej wydziału przed ich rozpoczęciem;
5) wypełnione przez studentów i doktorantów papierowe kwestionariusze ankiety
pakowane są do kopert formatu A4. Opis koperty generowany jest z wykorzystaniem
aplikacji opracowanej przez Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów i drukowany
lub przyklejany na kopercie;
6) koperty z kwestionariuszami dostarcza się do Biura ds. Jakości Kształcenia,
które przeprowadza skanowanie kwestionariuszy, a następnie przesyła indywidualne
wyniki do systemu informatycznego oraz przygotowuje raporty ze statystycznymi
zbiorczymi opracowaniami wyników. Po zeskanowaniu koperty z kwestionariuszami
ankiet przekazywane są do Archiwum Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przechowywane
są przez okres co najmniej pięciu lat.
Procedury podlegają zatwierdzeniu przez rady wydziałów i włączane są do wewnętrznego
systemu zapewniania jakości kształcenia jednostki.
11. Statystyczne zbiorcze opracowanie wyników ankiet jest podawane do wiadomości
społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opracowanie to nie
może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.
12. Indywidualne wyniki ankiety otrzymują:
1) osoba oceniana i jej bezpośredni przełożony;
2) osoby i organy odpowiedzialne za zapewnianie jakości kształcenia w jednostce,
w której osoba oceniana jest zatrudniona lub w której realizowała zajęcia;
3) Rektor i wskazane przez niego organy lub osoby.
Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
13. Kwestionariusz ankiety może być wykorzystany do prowadzenia badań oceny pracy
nauczycieli realizujących zajęcia w ramach studiów podyplomowych. Decyzję o zakresie
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zastosowania ankiety podejmuje kierownik studiów podyplomowych po konsultacji
z właściwym dla tych studiów zespołem ds. jakości kształcenia.
§2
1. Pod pojęciem dziekana wydziału rozumie się także kierownika niebędącej wydziałem
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzącej działalność
dydaktyczną.
2. Pod pojęciem rady wydziału rozumie się także radę niebędącej wydziałem jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzącej działalność
dydaktyczną.
§3
Badania ankietowe z użyciem kwestionariusza, o którym mowa w §1 ust. 5, przeprowadza się
począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015.

§4
Traci moc zarządzenie nr 44 z dnia 4 czerwca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w sprawie ankiety oceny zajęć dydaktycznych.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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