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Poziom I 
PZ 5. Ocena realizacji zajęć dydaktycznych i poziomu zadowolenia prowadzących 
zajęcia z narzędzi do pracy zdalnej i funkcjonalności platform 

Termin realizacji zadania: 

• do 15 maja; 

• do 31 października. 

Załączniki: 

• Anonimowy arkusz oceny zajęć dla studentów Państwowej Akademii Nauk 
Stosowanych we Włocławku - Załącznik 11; 

• Anonimowy arkusz oceny zadowolenia prowadzących zajęcia z funkcjonalności 
stosowanych platform i narzędzi do nauczania zdalnego w Państwowej 
Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku - Załącznik 11 A 

• Wyniki anonimowego arkusza oceny zajęć dla studentów Państwowej Akademii 
Nauk Stosowanych we Włocławku - Załącznik 12. 

• Wyniki anonimowego arkusza oceny zadowolenia prowadzących zajęcia 
z funkcjonalności stosowanych platform i narzędzi do nauczania zdalnego 
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku - Załącznik 12 A 

 

1. Zakres procedury 
 

Przedmiotem procedury jest tryb przeprowadzania badań opinii studentów studiów stacjonarnych w zakresie 

realizowanych zajęć dydaktycznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz oceny zadowolenia 

nauczycieli akademickich z warunków realizacji zajęć dydaktycznych, funkcjonalności stosowanych platform i narzędzi 

do nauczania zdalnego. Badania mają formę anonimowych ankiet. 

Ankieta oceny nauczycieli akademickich i zajęć dydaktycznych przez studentów jest integralnym i istotnym elementem 

Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

Ankieta oceny zadowolenia prowadzących zajęcia wpisuje się w realizację celu strategicznego PANS we Włocławku, 

dotyczącego wizerunku, organizacji i zarządzania Uczelnią, stanowiąc narzędzie kształtowania przyjaznego środowiska 

dla studentów i pracowników oraz sprawnego zarządzania Uczelnią. 

 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• Dział Nauczania; 

• kierownik zakładu; 

• dziekan wydziału. 

 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

1) Badania opinii studentów obejmują: 

a) ocenę osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich i innych osób świadczących 

usługi dydaktyczne na rzecz Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych); 

b) ocenę 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, a także z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2) Celem ankiety jest dokonanie przez studentów oceny: 

a) nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem, 

przy czym ocena obejmuje wszystkie przedmioty prowadzone przez nauczyciela; 

b) zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym roku akademickim na wszystkich kierunkach, 

specjalnościach i specjalizacjach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich realizowanych zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

3) Ocena realizacji zajęć dydaktycznych ma służyć monitorowaniu i poprawie jakości kształcenia, 

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 zapobiegającym niekorzystnym tendencjom; 

e) do działań doskonalących proces dydaktyczny. 

4) Badanie przeprowadzane jest wśród studentów studiów stacjonarnych dwa razy w roku akademickim. 

5) Ankieta udostępniana jest w systemie informatycznym zwanym dalej wirtualną uczelnią w poniższych 

okresach: 

a) od 15 stycznia do 25 lutego (w semestrze zimowym); 

b) od 1 czerwca do 10 lipca (w semestrze letnim). 

6) W uczelni obowiązuje Anonimowy arkusz oceny zajęć dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku według wzoru określonego w Załączniku 11. 

7) Wyniki anonimowej ankiety przedstawiane są na formularzu Wyników anonimowego arkusza oceny zajęć dla 

studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku według wzoru określonego w Załączniku 12. 

8) W terminie odpowiednio do dnia 30 kwietnia i 30 września danego roku akademickiego wyniki anonimowej 

ankiety udostępniane są władzom uczelni, dziekanom wydziałów, kierownikom zakładów, nauczycielom 

akademickim. 

9) Kierownik zakładu/dziekan wydziału jest zobowiązany do analizy wyników anonimowych arkuszy oceny 

zajęć dydaktycznych w odniesieniu do podległych pracowników i podjęcia stosownych działań, jeśli wystąpi 

taka potrzeba. 

10) Z przeprowadzonej analizy kierownik zakładu/dziekan wydziału sporządza informację w formie pisemnej, 

odpowiednio do dnia 15 maja i 31 października. Analiza powinna uwzględniać m.in.: 

a) poziom zwrotności ankiet; 

b) ogólną ocenę kierownika; 

c) wskazanie nauczycieli wyróżniających się in plus i in minus (jeżeli tacy są); 

d) wskazanie obszarów najczęściej ocenianych pozytywnie; 

e) wskazanie obszarów ocenionych najsłabiej; 

f) wnioski i propozycje działań kierownika zakładu / dziekana wydziału. 

11) Wszystkie informacje przechowywane są przez dziekanów wydziałów. 



12) W sytuacji wystąpienia niepokojących wyników ankiet lub pojawienia się sygnałów wymagających podjęcia 

działań lub interwencji władz uczelni, dziekani wydziałów niezwłocznie przekazują informację prorektorowi 

ds. nauczania i studentów. 

13) Wyniki anonimowej ankiety studenckiej wykorzystywane są dla potrzeb: 

a) Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia; 

b) oceny dorobku zawodowego nauczyciela akademickiego; 

c) okresowej oceny nauczyciela akademickiego; 

d) powierzenie nauczycielom i innym osobom świadczącym usługi dydaktyczne na rzecz Uczelni zajęć 

dydaktycznych w kolejnych latach akademickich. 

14) W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku monitorowany jest poziom zadowolenia 

prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie funkcjonalności stosowanych platform, narzędzi do nauczania 

zdalnego i warunków realizowanych zajęć. 

15) Badanie przeprowadzane jest wśród wszystkich osób prowadzących zajęcia dydaktyczne raz w roku 

akademickim. 

16) Badanie ma formę anonimowej ankiety, której wzór stanowi Załącznik 11A - Anonimowy arkusz oceny 

zadowolenia prowadzących zajęcia z funkcjonalności stosowanych platform i narzędzi do nauczania zdalnego w Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

17) Ankieta udostępniana jest w formie on-line w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 15 lipca. 

18) Wyniki anonimowej ankiety przedstawiane są na formularzu Wyników anonimowego arkusza oceny zadowolenia 

prowadzących zajęcia z funkcjonalności stosowanych platform i narzędzi do nauczania zdalnego w Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych we Włocławku, stanowiącym Załącznik 12A. 

19) Dziekan wydziału jest zobowiązany do analizy wyników anonimowych arkuszy oceny zajęć dydaktycznych 

i sformułowania odpowiednich wniosków. 

20) Z przeprowadzonej analizy dziekan wydziału sporządza informację w formie pisemnej i wraz z wnioskami 

przedkłada ją prorektorowi ds. nauczania i studentów w terminie do dnia 31 października. 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. 
 


