
R-0161-72/22 

Zarządzenie Nr 72/22 

z dnia 31 maja 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

w sprawie określenia zasad badania opinii o realizacji zajęć dydaktycznych  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

___________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Badanie opinii o realizacji zajęć dydaktycznych, zwane dalej „badaniem opinii”, wpisuje 

się w System jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz 

Politykę dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

2. Celem badania jest pozyskanie zagregowanej opinii osób uczących się na temat 

realizowanych zajęć dydaktycznych w trzech obszarach: 

1) dotyczących prowadzącego zajęcia dydaktyczne; 

2) dotyczących treści realizowanych zajęć; 

3) dotyczących warunków studiowania. 

3. Narzędziem badawczym są kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych zajęć dydaktycznych, 

których wzór opracowuje Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia. Wzory ankiet stanowią 

odpowiednio załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Badaniu opinii podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne (z uwzględnieniem ich form) 

realizowane w Uniwersytecie odpowiednio w semestrze zimowym i letnim, przy czym: 

1) badanie opinii dotyczące języka obcego przeprowadza się w semestrze zimowym; 

2) badanie opinii dotyczące seminarium przeprowadza się: 

a) w ostatnim semestrze w ramach studiów I i II stopnia, 

b) w każdym semestrze studiów w ramach Szkoły Doktorskiej. 

5. Badanie trwa odpowiednio do zakończenia zimowej lub letniej sesji egzaminacyjnej. 

6. Zaleca się umożliwienie przeprowadzenia badania opinii podczas ostatnich lub 

przedostatnich zajęć. 

7. Właściwy prorektor może podjąć decyzję o wyłączeniu określonej grupy zajęć 

dydaktycznych lub/i prowadzących z badania. 

8. Badanie opinii przeprowadza się z zachowaniem zasady poufności. 

  



Przebieg badania ankietowego 

§ 2 

1. Na potrzeby badania opinii tworzy się bazy danych osób prowadzących zajęcia wraz  

z informacją o realizowanych zajęciach oraz danymi osób uczących się w ramach tych 

zajęć odpowiednio dla wszystkich form kształcenia w Uniwersytecie. 

2. Bazy danych do badania opracowuje Centrum Informatyczne. 

3. Bazy danych przed rozpoczęciem badania ankietowego w danym semestrze podlegają 

weryfikacji przez Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum 

Informatycznym. 

4. Badania prowadzone są w formie elektronicznej lub w szczególnych przypadkach – za 

zgodą właściwego prorektora – w formie papierowej. 

5. Badanie opinii studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych 

nadzoruje Uczelniana Komisja Jakości Kształcenia. 

6. Badanie opinii inicjuje, przeprowadza oraz przetwarza wyniki Dział Doskonalenia Jakości 

Kształcenia we współpracy z Centrum Informatycznym, z zastrzeżeniem że: 

1) badanie opinii w ramach szkoleń inicjuje, przeprowadza oraz przetwarza wyniki 

organizator wskazany we właściwym zarządzaniu, przy wsparciu Centrum 

Informatycznego; 

2) badanie opinii w ramach zajęć realizowanych przez Centrum Kształcenia przez Całe 

Życie inicjuje, przeprowadza oraz przetwarza wyniki jego kierownik, przy wsparciu 

Centrum Informatycznego. 

7. Wyniki badań opinii są prezentowane w formie raportów indywidualnych i zbiorczych. 

8. Wyniki badań ankietowych zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach studiów  

I i II stopnia oraz w ramach Szkoły Doktorskiej z obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2  

pkt 1, są uwzględniane przy ocenie okresowej nauczyciela akademickiego. 

9. Średnia ogólna (indywidualna ocena) prowadzącego zajęcia dydaktyczne, prowadzących 

zajęcia dydaktyczne na kierunku, prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach katedry, 

prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie obliczana jest jako średnia 

arytmetyczna uwzględniająca wszystkie wartości liczbowe wskazane w odpowiedziach 

udzielonych w części kwestionariusza z obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 

10. Średnia szczegółowa obliczana jest w odniesieniu do każdego pytania w ramach 

zdefiniowanych w ankiecie obszarów, o których mowa w § 1 ust. 2. 

11. Średnia wyliczana jest w przypadku liczby odpowiedzi większej niż 5. 

12. Wyniki badań ankietowych pełnią rolę pomocniczą przy podejmowaniu decyzji 

w zakresie powierzania zajęć dydaktycznych do realizacji. 

13. Wyniki z badania opinii stanowią podstawę do podjęcia odpowiednich działań przez 

władze dziekańskie, rektorskie lub kanclerskie. 

14. Wyniki z badań poszczególnych prowadzących stanowią podstawę do podjęcia działań 

przez kierowników katedr/Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu/Centrum Języków 

Obcych: 



1) w przypadku uzyskania oceny indywidualnej prowadzącego do 2,50 (średniej ogólnej 

prowadzącego) kierownik podejmuje działania korygujące, o czym informuje 

dziekana właściwego dla procesu kształcenia i Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia; 

2) w przypadku uzyskania oceny indywidualnej (średniej ogólnej) prowadzącego  

w zakresie 2,51-3,99 rekomendowane jest podjęcie przez kierownika działań 

motywujących/projakościowych – informację o podjętych działaniach kierownik 

przekazuje do dziekana właściwego dla procesu kształcenia oraz Działu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia; 

3) w przypadku uzyskania oceny indywidualnej (średniej ogólnej) prowadzącego od 4,0 

rekomendowane jest podjęcie działań mających na celę promocję dobrych praktyk – 

informację o podjętych działaniach kierownik przekazuje do dziekana właściwego dla 

procesu kształcenia oraz Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

15. Wyniki z badań poszczególnych prowadzących stanowią podstawę do sformułowania 

rekomendacji przez kuratora kierunku – rekomendacje przekazywane są do kierownika 

katedry/Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu/Centrum Języków Obcych oraz do 

Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Opracowanie wyników badań 

§ 3 

1. Z przeprowadzonych badań opinii opracowuje się raporty, o których mowa w § 2 ust. 7, 

tj.: 

1) raporty indywidualne dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, zawierające 

informację o: 

a) średniej ogólnej oraz średnich szczegółowych w ramach badanych obszarów, 

b) uwagach i sugestiach osób uczących się; 

2) raporty zbiorcze dla: 

a) władz rektorskich oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zarządzania Jakością, które 

obejmują  raporty indywidualne oraz: 

 ranking osób prowadzących zajęcia, 

 ranking przedmiotów, 

 ranking kierunków, dyscyplin, szkoleń i innych form kształcenia, 

 ranking katedr/centrów; 

b) władz dziekańskich właściwych dla procesu kształcenia, które obejmują  raporty 

indywidualne oraz: 

 ranking osób prowadzących zajęcia, 

 ranking przedmiotów, 

 ranking kierunków lub dyscyplin; 

c) kierowników jednostek organizujących studia podyplomowe, które obejmują  

raporty indywidualne oraz: 

 ranking osób prowadzących zajęcia, 

 ranking przedmiotów, 



 ranking kierunków; 

d) kuratorów/kierowników studiów podyplomowych, które obejmują raporty 

indywidualne oraz: 

 ranking osób prowadzących zajęcia na kierunku, 

 ranking przedmiotów realizowanych na kierunku; 

e) kierowników katedr, które obejmują raporty indywidualne oraz: 

 ranking osób prowadzących zajęcia w katedrze, 

 ranking przedmiotów realizowanych w katedrze; 

f) kierowników Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego  

i Sportu, które obejmują raporty indywidualne oraz: 

 ranking osób  prowadzących zajęcia w Centrum, 

 ranking przedmiotów realizowanych w Centrum; 

g) organizatorów szkoleń, które obejmują raporty indywidualne oraz: 

 ranking osób  prowadzących zajęcia w ramach szkoleń, 

 ranking przedmiotów realizowanych w ramach szkoleń; 

h) organizatorów innych form kształcenia, które obejmują raporty indywidualne 

oraz: 

 rankingi osób  prowadzących zajęcia w ramach realizowanych form 

kształcenia, 

 rankingi przedmiotów realizowanych w ramach realizowanych form 

kształcenia; 

3) raport zbiorczy dla: 

a) władz kanclerskich zawierający informację o: 

 średniej opinii z obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 

 uwagach i sugestiach w zakresie warunków studiowania; 

b) Parlamentu Studenckiego i Samorządu Doktorantów zawierający: 

 ranking osób prowadzących zajęcia w ramach Kolegium Studiów lub Szkoły 

Doktorskiej, 

 ranking przedmiotów w ramach Kolegium Studiów lub Szkoły Doktorskiej, 

 ranking kierunków lub dyscyplin. 

2. Raporty zawierają informacje o badanych zajęciach dydaktycznych, prowadzących oraz 

liczbie respondentów. 

3. Struktura odpowiedzi prezentowana jest w ramach poszczególnych obszarów. 

4. Rankingi wchodzące w skład raportów tworzone są odpowiednio dla: prowadzących 

(zawierają średnią z obszaru prowadzący), przedmiotów (zawierają średnią z obszaru 

prowadzący i treści przedmiotu), kierunków i/lub dyscyplin, katedr, centrów (zawierają 

średnią z obszarów prowadzący, treści przedmiotu, warunki studiowania). Ranking 

tworzony jest w przypadku liczby odpowiedzi większej niż 5. 

  



Postanowienia końcowe 

§ 4 

1. Wypełnione kwestionariusze ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych w wersji 

elektronicznej lub papierowej nie są udostępniane ocenianym pracownikom ze względu 

na zapewnienie anonimowości badania. 

2. W uzasadnionych okolicznościach, na umotywowany wniosek osoby prowadzącej zajęcia 

dydaktyczne za zgodą właściwego prorektora, dane wynikowe pochodzące z 

wypełnionych ankiet dotyczących wnioskodawcy mogą zostać udostępnione 

zainteresowanemu. 

3. Archiwizację kwestionariuszy oceny zajęć dydaktycznych w wersji papierowej zapewnia 

Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia, a w przypadku wersji elektronicznej – Centrum 

Informatyczne. 

4. W przypadku, gdy badanie przeprowadza inna niż Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia 

jednostka, odpowiada ona za przygotowanie dokumentacji z badania i przekazanie jej do 

Działu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

5. Kwestionariusze ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych są przechowywane w Dziale 

Doskonalenia Jakości Kształcenia lub na serwerach Centrum Informatycznego  przez 

okres nie krótszy niż 5 lat, po upływie którego podlegają zniszczeniu, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Uniwersytecie. 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Nr 40/10 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad 

badania oceny zajęć dydaktycznych przez studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


