
 

Zarządzenie nr 29/11/15 
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. 

 

w sprawie: wdrożenia procedury „Zasady prowadzenia ankietyzacji” w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Sulechowie 

 

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Uchwały Senatu PWSZ w Sulechowie nr 35/11/15 

w sprawie Wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się procedurę „Zasady prowadzenia ankietyzacji w Państwowej Wyższej Szkole 

zawodowej w Sulechowie”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ankietyzacja stanowi narzędzie do oceny jakości procesu dydaktycznego. 

§ 3 

Zarządzenie zastępuje Uchwałę Senatu PWSZ w Sulechowie nr 25/03/07 z dnia 04-03-2004 r. 

w sprawie szczegółowego systemu oceny jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie 

w części dotyczącej procesu prowadzenia ankietyzacji. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Rektor 

 

 
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 29/11/15 z dnia 30 marca 2012 r. 

 

 

 

 

PROCEDURA  

 
ZASADY PROWADZENIA ANKIETYZACJI  

 

W 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

W SULECHOWIE 

 

 
 

Cel procedury: Ustalenie sposobu postępowania podczas ankietyzacji, 

rozumianej jako proces badania opinii studentów, 

absolwentów PWSZ w Sulechowie, pracodawców 

(odbiorców oferty dydaktycznej) oraz studentów I roku 

(kandydatów na studia). 

Dokument ważny od: 30 marca 2012 r. 

Zastępuje dokument/ty: Uchwała Senatu PWSZ w Sulechowie nr 25/03/07 

z dnia 04-03-2004 r 

Przynależność 

dokumentu: 
WSZiDJK 

Opracowanie 

dokumentu: 
Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Weryfikacja 

dokumentu Prorektor ds. studenckich 
 

Zatwierdzenie 

dokumentu: 
Rektor 

 
 

 



1. Przedmiot i zakres procedury 

Przedmiotem procedury jest uzyskanie opinii dotyczącej jakości procesu dydaktycznego 

w PWSZ w Sulechowie za pomocą ankiet. 

Zakres procedury: 

1. 1. ocena skuteczności procesu dydaktycznego w odniesieniu do przyjętych przez 

Senat kierunkowych efektów kształcenia; 

1. 2. ocena pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ 

w Sulechowie; 

1. 3. ocena organizacji przebiegu studiów; 

1. 4. weryfikacja nakładu pracy studenta w celu osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia (punkty ECTS);  

1. 5. weryfikacja efektów kształcenia przez sygnatariuszy zewnętrznych (absolwenci, 

pracodawcy); 

1. 6. ocena oferty dydaktycznej oraz informacyjnej wśród kandydatów na studia. 

2. Typy ankiet  

W Uczelni obowiązują następujące ankiety: 

1) ankieta studentów wyrażająca opinię studentów na temat pracy dydaktycznej 

nauczycieli akademickich; 

2) ankieta przedmiotu wyrażająca opinię studentów o przedmiocie i nakładzie czasu 

potrzebnego na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia (punkty ECTS);  

3) ankieta absolwentów PWSZ w Sulechowie; 

4) ankieta pracodawców; 

5) ankieta kandydatów na studia (studentów I roku) – opinia na temat prestiżu, 

atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocji Uczelni wśród kandydatów na studia. 

Ankiety mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej.  

Projekt ankiet opracowują: Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK oraz Biuro Karier 

w porozumieniu z prorektorem ds. studenckich.  

Po zakończeniu cyklu ankietyzacji, treść ankiet jest weryfikowana przez Uczelnianą Komisję 

ds. WSZiDJK pod kątem spełnienia zakładanych celów. Zmiany w kwestionariuszach ankiet 

wprowadzane są zarządzeniem Rektora.  
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3. Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych Uczelni  

3.1. Ankiety studenckie 

 

Zadanie Odpowiedzialny 

Opracowanie arkuszy ankiet Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Prorektor ds. studenckich 

Zatwierdzenie arkuszy ankiet Rektor 

Opracowanie planu ankietyzacji 
Dyrektorzy instytutów 

Prorektor ds. studenckich 

Zatwierdzenie planu ankietyzacji Prorektor ds. studenckich 

Przeprowadzenie ankiet 
Osoby upoważnione do przeprowadzania 

ankiet 

Opracowanie wyników ankiet 
Osoby upoważnione do przeprowadzania 

ankiet 

Opracowanie sprawozdań 

z ankietyzacji 

Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Prorektor ds. studenckich 

Opracowanie wniosków dotyczących 

kierunku i pracowników instytutu 
Dyrektor instytutu 

Opracowanie raportu końcowego Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Prorektor ds. studenckich 

Zatwierdzenie raportu Rektor 

Publikacja informacji 
Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Prorektor ds. studenckich 

 

3.2. Ankiety interesariuszy 

 

Zadanie Odpowiedzialny 

Opracowanie arkuszy ankiet Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK, Biuro 

Karier, Prorektor ds. studenckich 

Zatwierdzenie arkuszy ankiet Rektor 

Opracowanie planu ankietyzacji 
Biuro Karier 

Prorektor ds. studenckich 

Zatwierdzenie planu ankietyzacji Prorektor ds. studenckich 

Przeprowadzenie ankiet 
Biuro Karier, osoby upoważnione do 

przeprowadzania ankiet 

Opracowanie wyników ankiet 
Biuro Karier, osoby upoważnione do 

przeprowadzania ankiet 

Opracowanie raportu końcowego 
Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Prorektor ds. studenckich 

Zatwierdzenie raportu Rektor 

Publikacja informacji Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Prorektor ds. studenckich 
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4. Mapy procesów ankietyzacji 

4.1. Ankietyzacja wśród studentów 

 

Prorektor
ds. studenckich 

Uczelniana 
komisja

ds. WSZIDJK 

Rektor Dyrektor
 instytutu

Przeprowadzenie
ankiet
wśród

studentów

WEJŚCIE
Zbieranie informacji 

do oceny procesu dydaktycznego w PWSZ w Sulechowie

WYJŚCIE

Wnioski do planu doskonalenia 
procesu dydaktycznego

Opracowanie arkuszy ankiet Zatwierdzenie

Osoby 
upoważnione do 
przeprowadzenia 

ankiet 
wśród studentów

Nie
Tak

Opracowanie 
planu 

ankietyzacji

Opracowanie 
planu 

ankietyzacji

Zatwierdzenie
planu 

ankietyzacji

Opracowanie
wyników
ankiet

Opracowanie sprawozdań 
z ankietyzacji

Opracowanie 
wniosków

dotyczących 
kierunku

i pracowników 
instytutu

Opracowanie raportu 
końcowego z ankietyzacji

Zatwierdzenie
raportu

Publikacja informacji
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4.1. Ankietyzacja wśród interesariuszy 

 

Prorektor
ds. studenckich 

Uczelniana 
komisja

ds. WSZIDJK 

Biuro Karier

Przeprowadzenie
ankiet wśród
interesariuszy

WEJŚCIE
Zbieranie informacji 

do oceny procesu dydaktycznego 
w PWSZ w Sulechowie 

oraz warunków studiowania

WYJŚCIE
Wnioski do planu doskonalenia 

procesu dydaktycznego

Opracowanie arkuszy ankiet

Osoby 
upoważnione do 
przeprowadzenia 

ankiet wśród 
interesariuszy

Nie

Tak

Opracowanie 
planu 

ankietyzacji

Zatwierdzenie
planu 

ankietyzacji

Zatwierdzenie
raportu

Publikacja informacji

Rektor

Zatwierdzenie

Opracowanie 
planu 

ankietyzacji

O p r a c o w a n ie
w y n ik ó w

a n k ie t

Opracowanie raportu 
końcowego z ankietyzacji

(wnioski dotyczące
doskonalenia jakości

kształcenia) 

 
 

 

5. Ankiety studenckie 

W terminie do 15 listopada każdego roku Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK w porozumieniu 

z prorektorem ds. studenckich opracowuje plan ankietyzacji uwzględniając wytyczne Ustawy, 

(nauczyciele posiadający tytuł naukowy zatrudnieni na podstawie mianowania nie rzadziej niż 

raz na cztery lata, pozostali nie rzadziej niż raz na dwa lata). Ankiety dotyczące 
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przedmiotu/modułu prowadzone są po ich zakończeniu, przynajmniej jeden raz w cyklu 

kształcenia.  

Plany przeprowadzania ankiet studenckich budowane są na okres jednego roku 

akademickiego i zawierają dane dotyczące: 

a) nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot/moduł;  

b) modułu/przedmiot, formy zajęć; 

c) kierunku i semestru studiów; 

d) harmonogramu ankietyzacji. 

Ankieta jest przeprowadzana anonimowo w trakcie zajęć. Przed rozpoczęciem ankietyzacji 

studentów osoba upoważniona do przeprowadzenia ankietyzacji przekazuje studentom 

informację na temat procesu ankietyzacji i jego wpływu na ocenę procesu dydaktycznego. 

Osoby upoważnione do przeprowadzenia procesu ankietyzacji rozdają studentom 

kwestionariusze ankiet. Studenci mają ok 10-15 minut na ich wypełnienie. Wypełnione 

ankiety są umieszczane w kopercie, która zostaje zaklejona i odpowiednio opisana.  

6. Ankiety interesariuszy 

Badanie opinii interesariuszy odbywa się w każdym roku akademickim. 

6.1. Ankieta absolwenta 

Badanie opinii absolwentów odbywa się w każdym roku akademickim po przeprowadzeniu 

egzaminów dyplomowych. Absolwenci danego kierunku studiów, anonimowo i dobrowolnie, 

wyrażają swoją opinię za pomocą ankiety. Ankiety mogą być prowadzone w formie 

papierowej lub elektronicznej.  

6.2. Ankieta pracodawcy 

Badanie opinii pracodawców odbywa się w każdym roku akademickim wśród podmiotów 

przyjmujących studentów na praktyki bądź zatrudniających absolwentów PWSZ 

w Sulechowie. Ankiety mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. 

Ankiety wypełniane są dobrowolnie. 

6.3. Ankieta kandydatów na studia (studentów I roku) 

Ankieta przeprowadzana jest wśród kandydatów na studia w okresie rekrutacji oraz wśród 

studentów I roku studiów. 

7. Opracowanie ankiet  

Za opracowanie ankiet odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez prorektora ds. 

studenckich. Wypełnione ankiety, wyniki uzyskane na ich podstawie oraz inne dane osobowe 

mają charakter poufny. Wyniki ankiet są przechowywane w sposób zapewniający ich 
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poufność, nie krócej niż przez 10 lat licząc od daty ich przeprowadzenia. Po tym okresie 

wyniki ankiet podlegają procesowi niszczenia zgodnie z zasadami niszczenia dokumentów na 

Uczelni. Natomiast wypełnione ankiety są niszczone po ich opracowaniu.  

Wyznaczone przez prorektora ds. studenckich osoby odpowiedzialne za opracowanie ankiet 

dokonują w pierwszej kolejności segregacji ankiet ze względu na ich ważność. Ankietę uznaje 

się za nieważną w przypadku, gdy respondent nie udzielił odpowiedzi na żadne pytanie. Jeżeli 

respondent nie zaznaczył żadnej odpowiedzi na pytanie lub zaznaczył więcej niż jedną 

odpowiedź (chyba, że wskazane jest inaczej) odpowiedź na pytanie uznaje się za nieważną.  

W przypadku ankiet studenckich badania uznaje się za ważne, gdy weźmie w nich udział nie 

mniej niż 30% respondentów z planowanej populacji badanej.  

Ankiety opracowywane są wg wzorów przygotowanych przez Uczelnianą Komisję ds. 

WSZiDJK stanowiących załączniki do niniejszej procedury.  

8. Analiza wyników ankiet, raport końcowy, publikacja informacji 

Na podstawie opracowanych wyników ankiet Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK opracowuje 

sprawozdanie z ankietyzacji. Sprawozdanie jest przekazywane dyrektorowi właściwego 

instytutu. Dyrektor instytutu, na podstawie sprawozdania, przygotowuje wnioski zawierające 

informacje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na kierunku.  

Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK na podstawie sprawozdań oraz opracowań dyrektorów 

instytutów przygotowuje raport końcowy. Po zatwierdzeniu raportu przez Rektora wyniki są 

publikowane na stronie internetowej Uczelni.  


