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Procedura przeprowadzania ankietyzacji  

Ankiety dla studentów –do oceny zajęć dydaktycznych 

 

 

 Ankietyzacja przeprowadzana jest  w terminach zgodnych z wytycznymi Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz ze Statutem Uczelni. 

 Wzór ankiety do oceny zajęć dydaktycznych zostaje umieszczony na stronie internetowej i przekazany 

wszystkim dziekanatom. 

 Dziekanat jest odpowiedzialny za skopiowanie ankiet w liczbie odpowiedniej do liczby studentów           

i przedmiotów, które będą oceniane oraz opatrzenie każdej ankiety czerwoną pieczęcią  z napisem 

„Uniwersytet  Artystyczny w Poznaniu. Badanie ankietowe”. 

 Dział Administracyjno-Gospodarczy jest odpowiedzialny za przygotowanie urny, do której będą 

wrzucane ankiety. Urna powinna zapewniać anonimowość i być zabezpieczona za pomocą taśmy 

opieczętowanej oraz zamknięta do czasu zakończenia ankietyzacji. 

 Kierownicy katedr pobierają z dziekanatów przygotowane arkusze ankiet. Rozdają je studentom 

wszystkich lat studiów na danym kierunku (w czasie wspólnych zajęć dla danego rocznika studentów).  

 Każdy student otrzymuje tyle arkuszy, ile ma przedmiotów w danym roku akademickim i ocenia 

wyłącznie pracowników naukowo-dydaktycznych,  z którymi miał zajęcia. 

 Studenci są informowani są na wydziale o znaczeniu ankietyzacji oraz o przeprowadzaniu jej w sposób 

anonimowy. Anonimowości służy to, że ankiety będą wrzucane do jednej wspólnej urny. 

 Równolegle zostaje umieszczona informacja o terminie ankietyzacji na stronie internetowej UAP 

(opracowaniem stosownej informacji zajmuje się Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia). 

 Studenci w wyznaczonym terminie ankietyzacji wrzucają ankiety do urny znajdującej się w hallu 

głównym budynku A przed portiernią.  

 Po upływie wyznaczonego terminu urna otwierana jest przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia 

Następuje komisyjny podział ankiet na poszczególne wydziały. Ankiety są liczone, podpisywany jest 

protokół,  w którym podaje się liczbę ankiet oddanych na każdy z wydziałów. 

 Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia opracowuje i przekazuje Dziekanom, Prodziekanom 

Wydziałów, Wydziałowym Zespołom ds. Jakości Kształcenia oraz Radom Programowym Kierunków 

informację o wynikach ankietyzacji: liczba oddanych ankiet na poszczególnych pracowników                   

z procentowym udziałem oraz  opracowuje zbiorcze wyniki ankietyzacji. Zbiorcze wyniki ankietyzacji 

umieszczane są na stronie internetowej.  

 Wyniki ankiet przekazywane są Senackiej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.  

 Arkusze ankiet oraz wyniki zbiorcze archiwizowane są przez Archiwum UAP. Przekazanie dokumentów 

następuje po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.  

 W przypadku przeprowadzania ankietyzacji drogę elektroniczną przez system Akademus zostanie 

umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej UAP. 


