Uchwała Nr 02/2009
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz przetwarzania
zebranych danych

Na podstawie § 59 ust. 5 Statutu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
w Elblągu uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się regulamin ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz przetwarzania
zebranych danych stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PWSZ
w Elblągu

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Załącznik do Uchwały Nr 02/2009
Senatu PWSZ w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2009r.
REGULAMIN ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ
PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH
1. Ustalenia ogólne
a) Ankiety ewaluacyjne stanowią jeden z elementów systemu zapewnienia jakości
kształcenia w PWSZ w Elblągu. Za ich pośrednictwem zbierane są informacje
i spostrzeŜenia studentów na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych.
b) Ankietyzacja przeprowadzana jest dwa razy w kaŜdym roku akademickim po zakończeniu
zajęć w semestrze i podlegają jej wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w uczelni.
c) Ankietyzację przygotowuje i przeprowadza komisja składająca się z:
- Prorektora ds. kształcenia
- Dyrektorów lub Wicedyrektorów instytutów - po jednej osobie z instytutu
- studentów reprezentujących wszystkie instytuty - po jednej osobie z instytutu.
d) Nadzór nad procesem ankietyzacji w uczelni sprawuje Prorektor ds. kształcenia,
a w instytutach Dyrektorzy.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie ankietyzacji
a) Komisja ds. ankietyzacji zajęć ustala:
- zestaw pytań ankietowych (część podstawową i opisową) przedstawiany do akceptacji
Senatowi PWSZ w Elblągu najpóźniej do końca roku akademickiego poprzedzającego
rok akademicki, od którego zestaw pytań ankietowych miałby obowiązywać,
- termin rozpoczęcia i zakończenia ankietyzacji w danym semestrze.
b) Informacja o rozpoczęciu ankietyzacji i czasie jej trwania jest ogłaszana w instytutach
oraz na stronie internetowej uczelni.
c) Ankiety do wypełnienia udostępniane są studentom w sieci internetowej w systemie
USOSweb.
d) Dyrektorzy instytutów lub osoby upowaŜnione wpisują do bazy danych w systemie
USOSweb oceniane przedmioty, nauczycieli i grupy studenckie Następnie Dyrektorzy
uruchamiają procedurę wypełniania ankiet przez studentów (status ankiety – aktywna).
e) Wypełniając ankietę dotyczącą danego przedmiotu student powinien odpowiedzieć na
wszystkie pytania w części podstawowej i moŜe odpowiedzieć na pytania opisowe.
f) Ankiety oceny zajęć są anonimowe, w związku z czym udzielonych odpowiedzi nie
przyporządkowuje się do kodu identyfikacyjnego studenta w USOSweb.
g) Po upływie terminu wypełniania ankiet Dyrektorzy instytutów zamykają dostęp do ankiet
i poddają przetwarzaniu zawarte w nich informacje (status ankiety – „obrabiana”).

Po zamknięciu procedury wypełniania ankiet i ich przetworzeniu uzyskane wyniki
uzyskują status „zakończonych” (dostępnych w USOSweb), a następnie „archiwalnych”
(niedostępnych w USOSweb).
3. Dostęp do wyników ankiet i ich wykorzystanie
Prawa dostępu w systemie ankietyzacji posiadają:
Rektor i Prorektorzy – pełny dostęp do wyników.
Dyrektorzy instytutów – pełny dostęp wyników dotyczących swoich instytutów
Nauczyciele - dostęp do wyników ankiet zakończonych i archiwalnych dotyczących
prowadzonych przez nich zajęć.
− Członkowie Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich i Komisji
Odwoławczej do Oceny Nauczycieli Akademickich – dostęp do wyników ankiety
wpisanych do arkuszy oceny okresowej nauczyciela.

a)
−
−
−

b) W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia dla innych instytutów, wyniki ankiet
mogą być udostępnione zainteresowanemu Dyrektorowi tylko w zakresie prowadzonych
zajęć.
c) Dyrektor instytutu wpisuje wynik ankiety (średnie wartości ocen za poszczególne zajęcia
oraz liczby oceniających) do arkusza oceny okresowej nauczyciela.
d) Zbiorcze wyniki ankiet, w układzie róŜnych zestawień statystycznych, mogą być
wykorzystane do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych w uczelni i w poszczególnych
instytutach.

