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

Na podstawie:
-) art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
ustawy - prawo o szkolnictwie (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
-) § 11 ust 1 i ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
w związku z:
-) Uchwałą Senatu Nr 44/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 uchwalającą Regulamin Studiów,
-) Uchwałą Senatu Nr 5/2007 Senatu Akademii z dnia 26 stycznia 2007r.,
-)„Uczelnianym Systemem Jakości Kształcenia” wprowadzonym Zarządzeniem Rektora
Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007r.
zarządza się co następuje:

§1
1. Ocena przez studentów zajęć dydaktycznych dotyczy każdego kursu zawartego
w programie studiów dla danego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów.
Ankieta oceny kursu obowiązuje wszystkie wydziały.
2. Na początku każdego semestru dziekan/kierownik studiów doktoranckich
przygotowuje ramowy plan przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych przez
studentów i przekazuje go Prorektorowi ds. Nauczania do końca października –
w semestrze zimowym, a do 15 marca w semestrze letnim. Plan ten zawiera nazwy
kursów oraz liczby studentów zapisanych na kursy w danym semestrze.
3. Kurs (z tym samym prowadzącym) podlega ocenie przynajmniej raz na trzy lata.
Ocena odbywa się w ostatnich dwóch
tygodniach semestru na podstawie
anonimowej ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów. W przypadku
studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych ocena ma miejsce na ostatnim
zjeździe. Zalecane arkusze ankiety oceny kursu zawiera załącznik nr 1.
4. Arkusze ankiety oceny kursu są rozdawane studentom, a po ich wypełnieniu –
zbierane przez osoby upoważnione przez dziekana. Wypełnione arkusze ankiety,
w zaklejonej kopercie, są przekazywane dziekanowi. Prowadzący zajęcia nie może
ingerować w wypełnianie ankiet, nie może mieć dostępu do wypełnionych arkuszy
przed opracowaniem wyników ankiet.

5. Wypełnione arkusze ankiety oceny kursu oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp
do tych danych ma dziekan i osoby przez niego upoważnione. Dziekan jest
zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o wynikach ankiety w ciągu
miesiąca od jej przeprowadzenia.
6. Absolwenci danego kierunku studiów i studium doktoranckiego Akademii Rolniczej,
anonimowo i dobrowolnie, wyrażają za pomocą ankiety swoją opinię o programie
nauczania, kadrze nauczającej, organizacji kształcenia i osiągniętych efektach
edukacji. Zalecany wzór ankiety zawiera załącznik nr 2.
7. Sondaż opinii absolwentów powinien odbywać się w każdym roku akademickim po
przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych, do 30 września ostatniego roku studiów.
8. Za organizację oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, sondażu opinii
absolwentów, opracowanie wyników ankiet oraz za wykorzystanie wyników oceny
i opinii w procesie doskonalenia jakości kształcenia odpowiada dziekan.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie od rozpoczęcia roku akademickiego 2007/2008.

Kraków, dnia 30 maja 2007 r.

Rektor

prof. zw. dr hab. Janusz Żmija

PG /AM

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Rektora Nr 17/2007
z dnia 30 maja 2007r.

Ankieta nr 1

Ocena studiowania
(Kwestionariusz dla studentów AR w Krakowie oceniających jakość zajęć dydaktycznych w katedrze
– zakładzie lub jednostkach ogólnouczelnianych)
I. Dane o studencie
1.

Kierunek studiów

2.

Specjalność

3.

Rok studiów

4.

Rodzaj studiów: a. stacjonarne

b. niestacjonarne

- licencjackie
- inżynierskie
- magisterskie
- uzupełniające magisterskie
- doktoranckie
5.

Rok akademicki

6. Nazwa przedmiotu
7. Rodzaj zajęć: - wykład

ćwiczenia

8. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
Kryteria oceny
A
1. Atrakcyjność zajęć (rozbudzenie zainteresowania przedmiotem,
stopień wykorzystania środków dydaktycznych)
2. Sprecyzowanie wymagań wobec studentów
(warunki zaliczenia, egzaminu, zasady oceny pracy)
3. Umiejętność przekazywania wiedzy
4. Terminowość i punktualność zajęć oraz wykorzystanie czasu zajęć
5. Komunikatywność pomiędzy prowadzącym a studentami
6. Liczebność grup studenckich*

Inne (uznane za istotne)

A – ocena spełnia kryteria w stopniu wyróżniającym
B - ocena spełnia kryteria w stopniu bardzo dobrym
C - ocena spełnia kryteria w stopniu dobrym
D - ocena spełnia kryteria w stopniu dostatecznym
E - ocena nie spełnia kryteriów
* - dotyczy ćwiczeń

B

C

D

E

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Rektora Nr 17 /2007
z dnia 30 maja 2007r.

Ankieta nr 2

Ocena studiowania
(Kwestionariusz dla absolwentów AR w Krakowie do oceny kierunku studiów)
Wypełnij wolne pola i zaznacz kwadraty z wybrana odpowiedzią
I. Dane o studencie
6.

Kierunek studiów*

7.

Specjalność

8.

Okres studiów od

9.

Rodzaj studiów:
- licencjackie

do

a -stacjonarne

b. niestacjonarne

- inżynierskie
- magisterskie
- uzupełniające magisterskie
- doktoranckie
5. Średnia ocena ze studiów

II Organizacja studiów
A
1. Informacja o planie i programie studiów (katalog kursów)
2. Oferta przedmiotów do wyboru przez studentów (elektywów)
3. Kolejność przedmiotów w planie studiów
4. Równomierność obciążenia godzinami poszczególnych semestrów
5. Praca dziekanatu /sekretariatu Studium Doktoranckiego
6. Możliwości rozwoju i pracy w kołach naukowych

III Zajęcia dydaktyczne
1. Aktualność treści kursów
2. Wielkość grup studenckich
3. Dobór zajęć praktycznych do kierunku studiów

IV Praca Biblioteki Głównej AR
1. Dostępność literatury potrzebnej do zajęć
2. Dostępność do komputerowych baz danych
3. Warunki pracy w czytelni

* Słuchacze studium doktoranckiego wpisują – studium doktoranckie

B

C

D

E

V. Wydziałowa Pracownia Komputerowa
A
1. Możliwość korzystania z komputera pracowni wydziałowej
2. Jakość oprogramowania
3. Dostęp do Internetu

VI Ocena ogólna
W jakim stopniu studia w Akademii Rolniczej rozwinęły w Tobie:
1. Wiedzę specjalistyczną
2. Nawyk do samokształcenia
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Umiejętności praktyczne

Inne (uznane za istotne)

A – ocena spełnia kryteria w stopniu wyróżniającym
B - ocena spełnia kryteria w stopniu bardzo dobrym
C - ocena spełnia kryteria w stopniu dobrym
D - ocena spełnia kryteria w stopniu dostatecznym
E - ocena nie spełnia kryteriów

B

C

D

E

