Załącznik do uchwały nr 5/LXXXIII/2013 Senatu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie ankiety dotyczącej poziomu kształcenia studentów

Procedura przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

§1
1. Celem badań ankietowych jest uzyskanie informacji na temat jakości zajęć dydaktycznych
oraz nauczycieli prowadzących te zajęcia, a także na temat pracy poszczególnych
jednostek administracji.
2. Ocenie podlegają wszystkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego
w ramach kierunku i specjalności, a także jednostki administracyjne obsługujące
studentów, tj. Dział Obsługi Studenta, Dział Pomocy Materialnej Studentom, Biblioteka.
3. Wyniki badań ankietowych służą poprawie jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie.
§2
1. Ankieta przeprowadzana jest dwa razy w roku akademickim, tj. pod koniec semestru
zimowego i letniego.
2. Datę rozpoczęcia i zakończenia ankietyzacji ustala Kierownik Działu Toku Studiów.
3. Ankieta jest przeprowadzana w formie elektronicznej z zachowaniem anonimowości.
4. Ankietyzacja odbywa się po zalogowaniu studenta na stronie ankieta.pwszchelm.pl
za pomocą wylosowanego kodu i wybraniu ankiety dla odpowiedniego semestru studiów.
5. Studenci udzielają odpowiedzi poprzez wybranie oceny w polu wyboru. Przy ocenie
stosowana jest następująca skala:
5- bardzo dobrze
4 - dobrze
3 - średnio
2 - poniżej średniej
1- negatywnie
6. Ankieta zawiera także pytanie otwarte. Studenci mogą wpisywać uwagi w polu
oznaczonym: Uwagi.
7. Ankieta zawiera także pole oznaczone: Uwagi do ankiety, w którym studenci mogą
wpisywać opinie dotyczące ankiety. Uwagi te uwzględniane są przy opracowywaniu
kolejnych edycji ankiety.
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§3
1. Wyniki ankietyzacji są opracowywane po zakończeniu roku akademickiego.
2. Średnia liczba punktów jest równa ilorazowi sumy liczby uzyskanych punktów i liczby
oddanych głosów. Średnią liczbę punktów określa się z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Ocenę wyznacza się następująco:
Średnia liczba punktów

Ocena

od 4,21 do 5,00

bardzo dobrze

od 3,41 do 4,20

dobrze

od 2,61 do 3,40

średnio

od 1,81 do 2,60

poniżej średniej

od 1,00 do 1,80

negatywnie

4. Dostęp do wyników ankiet posiada Rektor, Prorektorzy, kierownik Działu Toku Studiów,
dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, kierownik studium, Pełnomocnik Rektora
ds. Jakości Kształcenia oraz osoba opracowująca wyniki ankiet w Dziale Toku Studiów.
5. Prawo zapoznania się z indywidualnymi wynikami ankiet mają także członkowie komisji
oceniającej nauczyciela akademickiego oraz członkowie komisji kierunkowych. Analiza
indywidualnych wyników ankiet odbywa się z wyłączeniem osoby, której ankieta dotyczy.
6. Po zapoznaniu się z wynikami indywidualnych ankiet dyrektor instytutu, kierownik
katedry

oraz

kierownik

studium

przekazuje

szczegółowe

wyniki

ocenianemu

nauczycielowi akademickiemu, który podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z wynikami
oceny studentów.
7. Dyrektor instytutu, kierownik katedry lub kierownik studium przekazuje wyniki
indywidualnych ankiet ocenianemu nauczycielowi akademickiemu, który podpisuje
oświadczenie, iż zapoznał się z wynikami oceny studentów.
8. Wyniki ocen pracy Działu Obsługi Studenta, Działu Pomocy Materialnej Studentom
oraz Biblioteki przekazywane są pracownikom ww. jednostek administracji podlegającym
ocenie ankietowej oraz ich bezpośrednim przełożonym.
9. Ze zbiorczymi zestawieniami wyników ankiety zapoznają się komisje kierunkowe oraz
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które przedstawiają wnioski
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wynikające z analiz ankiet oraz opracowują plan doskonalenia jakości kształcenia na
poszczególnych kierunkach oraz w Uczelni.
10. Wyniki ankiet są przechowywane w Dziale Toku Studiów.
§4
1. Dyrektor instytutu przeprowadza rozmowy z nauczycielami, którzy uzyskali najniższe
wyniki w badaniu ankietowym.
2. Kierując się zaleceniami komisji kierunkowej, dyrektor instytutu może zastosować wobec
nauczyciela, który uzyskał niską średnią, działania kontrolne i zaradcze.
3. Dyrektor instytutu, kierownik katedry oraz kierownik studium uwzględniają wyniki
ankiety oceny prowadzącego zajęcia w okresowej ocenie pracowników, w polityce
awansowej oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych.
4. Uzyskanie przez nauczyciela akademickiego w badaniu ankietowym najwyższej średniej
w Instytucie może być podstawą do wystąpienia przez bezpośredniego przełożonego
z wnioskiem o przyznanie ocenianemu nauczycielowi akademickiemu nagrody Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
§5
Po zakończeniu ankietyzacji zbiorcze wyniki ankiety są publikowane na stronie Uczelni
z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3

