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Zarządzenie Nr 69/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 02 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie określenia wzoru ankiety i trybu przeprowadzania ankietyzacji  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 
Na podstawie § 81 ust. 1 Statutu  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz Zarządzenia nr 104/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ankietę wypełniają studenci studiów stacjonarnych oraz uczestnicy studiów 

podyplomowych. 

2. Ankieta ma charakter anonimowy i jest udostępniona studentowi/uczestnikowi  

w systemie informatycznym, zwanym dalej „wirtualnym dziekanatem”. 

3. Anonimowa ankieta, o której mowa w ust. 2 dostępna jest dla studenta/uczestnika po 

zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez nauczyciela, nie później 

niż do końca sesji w danym semestrze. Wzór anonimowej ankiety stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

1. Celem ankiety jest dokonanie przez studentów oceny nauczycieli akademickich i zajęć 

dydaktycznych prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Ocena ta ma służyć monitorowaniu i poprawie jakości kształcenia na poziomie 

uczelni, instytutów  i zakładów, w szczególności: 

a) jako element okresowej oceny nauczycieli akademickich, 

b) jako jedno z kryteriów nagradzania najlepszych nauczycieli akademickich, 

c) do analizowania i oceniania procesu kształcenia, 

d) do podejmowania działań zapobiegających niekorzystnym tendencjom, 

e) do działań doskonalących proces dydaktyczny. 

 

 

 

 

 



§ 3. 

 

Ankieta dotyczy: 

1) oceny osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich i innych 

osób świadczących usługi dydaktyczne na rzecz Uczelni na podstawie umów 

cywilnoprawnych), 

2) oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym roku akademickim w Uczelni  

na wszystkich kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie 

stacjonarnej oraz na studiach podyplomowych, realizowanych w formie tradycyjnej,  

a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 4. 

1. Wyniki anonimowej ankiety przedstawiane są na formularzu wyników anonimowej 

ankiety studenckiej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2. Wyniki anonimowej ankiety, o których mowa w ust. 3 dołączane są do arkusza oceny 

okresowej nauczyciela akademickiego i  przechowywane w Dziale Nauczania.  

3. Wyniki anonimowej ankiety udostępniane są obligatoryjnie kierownikowi zakładu, 

kierownikowi centrum studiów podyplomowych oraz nauczycielowi akademickiemu 

i/lub studentowi/uczestnikowi studiów podyplomowych na jego prośbę.  

 

§ 5. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ankietyzacji Uczelni sprawuje Dział Nauczania  

oraz Centrum Studiów Podyplomowych.  

 

§ 6. 

1. Ankieta oceny nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych jest integralnym  

i istotnym elementem Uczelnianego System Zarządzania  Jakością  i Kontroli Jakości 

Kształcenia Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz Oceny Okresowej  

Nauczycieli Akademickich. 

2. Wyniki anonimowej ankiety studenckiej wykorzystywane są dla potrzeb: 

a) Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości; 

b) oceny dorobku zawodowego nauczyciela akademickiego; 

c) okresowej oceny nauczyciela akademickiego. 

 

 



§ 7. 

 

Tracą moc: Zarządzenie Nr 108/12 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

(dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 18 grudnia 2012 

roku w sprawie określenia wzoru i trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety dla studentów 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku) i Zarządzenie Nr 113/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie 

ustalenia wzoru ankiety ewaluacyjnej dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

(dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) oraz Zarządzenie Nr 

17/18 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie określenia wzoru i trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla 

studentów/słuchaczy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku). 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 czerwca  2021 roku. 

 
                                                                                                                         

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


