
Sposób przeprowadzania Studenckiej Ankiety Oceny Na uczyciela 
Akademickiego na Wydziale Zarz ądzania i Ekonomii PG 

 
 

1. Częstotliwość i czas przeprowadzania: 
a. Ankieta przeprowadzana jest co semestr 
b. Rozpoczyna się w trzecim tygodniu przed sesją ( pozostają 2 tyg na zaliczenia 

i kolokwia) 
c. Czas trwania ankietyzacji: tydzień wraz z weekendami ( studia zaoczne) 

 
2. Zasięg ankietyzacji: 

a. Wszyscy nauczyciele akademiccy wraz z osobami zatrudnionymi z zewnątrz, 
prowadzący  zajęcia w trakcie trwania badanego semestru. 

b. Wszystkie kierunki i rodzaje  studiów. 
c. Wszystkie przedmioty i wszystkie formy zajęć ( wykłady, ćwiczenia, 

laboratoria, projekty) 
 

3. Sposób dystrybucji: 
a. Ankieta przeprowadzana jest w formie papierowej 
b. Teczki z ankietami dla każdego nauczyciel z uwzględnieniem przedmiotu, 

kierunku i rodzaju studiów, a także rodzaju zajęć, przekazywane są do 
sekretariatów katedr i zakładów., skąd pobierane są przez nauczycieli. 

c. Nauczyciel akademicki przekazuje przedstawicielowi studentów teczkę z 
arkuszami ankiet  na ok. 10 minut przed końcem zajęć i opuszcza salę. 

d. Po wypełnieniu ankiet , studenci przekazują je w zamkniętej teczce do 
dziekanatu. 

 
4. Analiza i prezentacja ocen: 

a. Dla każdego nauczyciela akademickiego przygotowany zostaje oddzielny 
arkusz oceny uwzględniający  nazwę przedmiotu, kierunek i rodzaj studiów 
oraz formę zajęć. 

b. Arkusz oceny (uwzględniający powyższe informacje) prezentuje średnie ocen 
dla każdego pytania ankietowego otrzymane przez: 

i.  indywidualnego nauczyciela,  
ii.   jego jednostkę organizacyjną ( katedrę , zakład)  
iii.  wydział.   

c. Arkusz oceny zawiera także indywidualne uwagi studentów, jeśli zostały 
zapisane na ankiecie. 

d. Wgląd w oceny nauczyciela mają: 
i. Dziekan wydziału – oceny wszystkich osób ocenianych przez ankietę 

ii.  Kierownik jednostki organizacyjnej – oceny wszystkich nauczycieli 
przeprowadzających zajęcia w ramach tej jednostki 

e. Prezentacja wyników: 
i. Rada wydziału informowana jest o wynikach zbiorczych wydziału. 
Średnia ocen wydziału otrzymana dla każdego pytania ankietowego, z 
uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy kierunkami i 
rodzajami studiów oraz formami zajęć 



ii.  Po otrzymaniu zgody od poszczególnych nauczycieli, ich wyniki bez  
indywidualnych uwag studentów, prezentowane są na internetowej 
stronie wydziału. 

5. Działania podjęte wskutek ankietyzacji 
a. Rozmowa oceniająca z kierownikiem katedry lub zakładu 
b. Rozmowa z dziekanem – dotyczy osób, które otrzymują wyniki znacząco 

niższe niż średnia Wydziału lub wobec których studenci zapisali niepokojące 
komentarze. 

c. Konsekwencje wobec osób o wynikach znacząco niższych niż średnia 
Wydziału:  

i. Odsunięcie od zajęć na studiach niestacjonarnych i podyplomowych 
ii.  Notatka służbowa 
iii.  Wskazanie do hospitacji  ze strony władz Wydziału 

  
 


