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Obowiązujące akta prawne 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

Dz.U. poz. 572 z 2012 r. z późn. zm. 

Art. 132.  

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych 

uwzględnia ocenę przedstawioną przez studentów i doktorantów, po zakończeniu 

każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej 

wykorzystania określa statut uczelni. 

  

   



Obowiązujące akta prawne na PG 

Statut Politechniki Gdańskiej 

§ 50 

5. W trakcie oceny nauczyciela akademickiego, dotyczącej wypełniania 

obowiązków dydaktycznych i wychowawczych, musi być wzięta pod uwagę ocena 

studentów. Ocenę studentów ustala się na podstawie ankiety przeprowadzonej 

wśród studentów, uwzględniającej w szczególności kryteria określone w ust. 1 pkt 

1. Przy opracowywaniu wyników ankiety uwzględnia się przede wszystkim oceny 

negatywne, które opatrzone są merytorycznym uzasadnieniem przedstawionym 

przez osobę oceniającą. W szczególnych przypadkach dziekan/dyrektor/komisja 

przeprowadza dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Należy przy tym 

rozpatrzyć pisemny komentarz ocenianego nauczyciela.   



Obowiązujące akta prawne na PG 

Uchwała Senatu PG nr 90/2013/XXIII z 22 maja  2013 r.  

w sprawie regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG 

Kryteria oceny 

§ 2 

3. Elementem oceny nauczycieli akademickich w części, której dotyczy ust. 1 pkt 1 

jest także ocena studentów i doktorantów dokonywana po zakończeniu każdego 

cyklu zajęć dydaktycznych.   



Obowiązujące akta prawne na PG 

Uchwała Senatu PG nr 90/2013/XXIII z 22 maja  2013 r.  

w sprawie regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG 

Hospitacje i ankietyzacja nauczycieli akademickich 

§ 5 

1. Ankiety oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów 

przeprowadza się pod koniec każdego cyklu zajęć dydaktycznych.  

2. Ankiety mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Ankiety przeprowadza 

się w warunkach gwarantujących zachowanie anonimowości. Wyniki ankiet 

mają charakter poufny, chyba że ankietowany wyrazi zgodę na ich podanie do 

wiadomości publicznej. 

3. Wyniki ankiet oblicza się następująco: […]. 

4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wyników ankiet 

studenckich/doktoranckich zgłoszonych przez bezpośredniego przełożonego, 

ankietowanego nauczyciela akademickiego lub z inicjatywy komisji oceniającej, 

ankietyzację przeprowadza się ponownie, w formie papierowej. 

5. Powtórna ankietyzacja – w przypadkach, o których mowa w ust. 3 – 

przeprowadzana jest w formie papierowej. 



Obowiązujące akta prawne na PG 

Uchwała Senatu PG nr 90/2013/XXIII z 22 maja  2013 r.  

w sprawie regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG 

6. O wynikach ankiet są informowani odpowiednio:  

a) kierownik jednostki organizacyjnej, w której ankietowany nauczyciel 

akademicki jest zatrudniony, 

b) ankietowany nauczyciel akademicki oraz jego bezpośredni przełożony,  

c) samorząd studentów lub odpowiednio samorząd doktorantów na 

zasadach ustalonych z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej. 

7. Wyniki ankiet bierze się pod uwagę w okresowej ocenie nauczyciela 

akademickiego, jeżeli w ankietyzacji wzięło udział co najmniej 20% 

studentów/doktorantów zapisanych na dany cykl zajęć, a w przypadku 

powtarzania ankietyzacji co najmniej 50% studentów/doktorantów. Ocenę 

nauczyciela akademickiego wynikającą z ankiet, wyrażoną w skali liczbowej, 

bezpośredni przełożony wpisuje w odpowiednim punkcie formularza okresowej 

oceny nauczyciela akademickiego. 

  



Obowiązujące akta prawne na PG 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2013  

z 11 czerwca 2013 r.  

w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy ankiet oceny okresowej  

nauczycieli akademickich i oceny nauczycieli akademickich przez studentów i 

doktorantów oraz wzoru ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji 

zajęć, a także wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i 

wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich oraz 

studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. 



Obowiązujące akta prawne na PG 

§ 3 

Zasady i tryb przeprowadzania ankiety oceny przedmiotu/modułu 

1. Dziekan wydziału, dyrektor centrum dydaktycznego, kierownik studiów 

doktoranckich lub kierownik studium podyplomowego może podjąć decyzję o 

przeprowadzeniu ankiety oceny przedmiotu/modułu. 

2. Anonimowe badania ankietowe oceny przedmiotu/modułu są przeprowadzane 

na początku semestru i dotyczą przedmiotów/modułów prowadzonych 

w poprzednim semestrze. 

3. Za przygotowanie ankietyzacji dotyczącej oceny przedmiotu/modułu 

odpowiedzialny jest odpowiednio dziekan, dyrektor centrum dydaktycznego, 

kierownik studiów doktoranckich lub kierownik studium podyplomowego. 

4. Ankiety mogą mieć formę papierową lub elektroniczną […]. 

5. Wyniki ankiet oceny przedmiotu/modułu są opracowywane przez Wydziałową 

Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

6. Wyniki ankiet oceny przedmiotu/modułu są prezentowane na jednym z 

posiedzeń rady wydziału lub rady centrum. 



Obowiązujące akta prawne na PG 

Procedura nr 4 z 15 maja 2014 r. Ankieta oceny nauczycieli akademickich 

oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na PG przez studentów, 

doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  

 

Schemat postępowania w ramach procedury Oceny nauczyciela akademickiego przez 
studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (forma elektroniczna)  

 

Schemat postępowania w ramach procedury Oceny nauczyciela akademickiego przez 
studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (forma papierowa)  
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Grupy problemów ankietyzacji przeprowadzanej  

wśród studentów związane z: 

1. kalendarzem ankietyzacji 

2. procedurą (przygotowania) ankietyzacji 

3. zaangażowaniem studentów 

4. innymi aspektami 

 

Problemy ankietyzacji 



Kalendarz ankietyzacji 

Terminy ankietyzacji na wydziałach PG w sem. zimowym roku ak. 2014/2015 

Sesja zimowa podstawowa 30.01.2015 – 10.02.2015 

  data rozpoczęcia  ankietyzacji data zakończenia ankietyzacji 

WA 14.01.2015 24.02.2015 *) 

WCh 10.12.2014 27.01.2015 

WETI   08.12.2014   29.01.2015 

WEiA 12.01.2015 25.01.2015 

WFTiMS 07.01.2015 02.02.2015 

WILiŚ 07.01.2015 koniec zajęć w semestrze 

WM 09.01.2015 22.01.2015 

WOiO 07.01.2015 30.01.2015 

WZiE ok. trzech tygodni przed końcem zajęć koniec zajęć w semestrze 

*) przedłużenie terminu zakończenia ankietyzacji na prośbę i po uzgodnieniu z WRS 



Problemy ankietyzacji związane z procedurą (przygotowania) 

ankietyzacji: 

1. Brak wygenerowanych ankiet dla wszystkich nauczycieli i 

doktorantów prowadzących zajęcia (odpowiedzialność - 

dziekanat, planiści, nauczyciele odpowiedzialni za przedmiot?) 

2. Błędne wygenerowanie i/lub przypisanie ankiet do nauczycieli 

(odpowiedzialność - dziekanat, planiści?) 

3. Ocenianie w studenckiej ankiecie oceny jednego nauczyciela 

innych osób prowadzących zajęcia, dla których brakuje ankiet 

4. Utrudnienia techniczne – np. konieczność „ręcznego” wyboru 

przez nauczyciela studentów do grup na Moja PG 

Problemy ankietyzacji 



Problemy ankietyzacji nauczycieli centrów dydaktycznych: 

1. Ankietyzacja elektroniczna możliwa jedynie poprzez wydziały, 

zgodnie z kalendarzem danego wydziału 

2. Brak dostępu (dla centrów) na Moja PG na poziomie 

przypisywania nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot 

(odpowiedzialność – dziekanat wydziału, planiści?) 

Problemy ankietyzacji 



  

 Czy wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w 

 danym semestrze powinni być ankietowani? 

Problemy ankietyzacji 



Obowiązujące akta prawne 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

Dz.U. poz. 572 z 2012 r. z późn. zm. 

Art. 132.  

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych 

uwzględnia ocenę przedstawioną przez studentów i doktorantów, po zakończeniu 

każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej 

wykorzystania określa statut uczelni. 

  

   



Obowiązujące akta prawne na PG 

Uchwała Senatu PG nr 90/2013/XXIII z 22 maja  2013 r.  

w sprawie regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG 

Kryteria oceny 

§ 2 

3. Elementem oceny nauczycieli akademickich w części, której dotyczy ust. 1 pkt 1 

jest także ocena studentów i doktorantów dokonywana po zakończeniu każdego 

cyklu zajęć dydaktycznych.   



Zakres ankietyzacji 

Deklarowana liczba nauczycieli  poddawanych ankietyzacji w semestrze [%] 
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Uczestnictwo studentów w ankietyzacji –  

metody zwiększania frekwencji stosowane przez wydziały: 

1. Nagrody rzeczowe dla studentów (m.in. tablety, książki)  

2. Listy rankingowe najlepszych nauczycieli 

3. Gratulacje, dyplomy i nagrody pieniężne dla nauczycieli 

4. Wypełnienie ankiet jako obowiązek studenta związany z 

rejestracją na kolejny semestr 

Problemy ankietyzacji 



Efektywność ankietyzacji 

Liczba wypełnionych ankiet [%] w sem. zimowym roku ak. 2014/2015 
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Efektywność ankietyzacji 
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Obowiązujące akta prawne na PG 

Uchwała Senatu PG nr 90/2013/XXIII z 22 maja  2013 r.  

w sprawie regulaminu oceny nauczycieli akademickich PG 

7. Wyniki ankiet bierze się pod uwagę w okresowej ocenie nauczyciela 

akademickiego, jeżeli w ankietyzacji wzięło udział co najmniej 20% 

studentów/doktorantów zapisanych na dany cykl zajęć, a w przypadku 

powtarzania ankietyzacji co najmniej 50% studentów/doktorantów. Ocenę 

nauczyciela akademickiego wynikającą z ankiet, wyrażoną w skali liczbowej, 

bezpośredni przełożony wpisuje w odpowiednim punkcie formularza okresowej 

oceny nauczyciela akademickiego. 

  



Efektywność ankietyzacji 

Liczba wypełnionych ankiet [%] w sem. zimowym roku ak. 2014/2015 
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Inne problemy związane z ankietyzacją: 

1. Niewłaściwe ankiety, niezrozumiałe pytania 

2. Brak anglojęzycznych wersji ankiet 

3. Brak zainteresowania ankietą oceny przedmiotu/modułu 

Problemy ankietyzacji 



Wpływ problemów związanych z ankietyzacją na jakość kształcenia: 

Wnioski 

1. Wyniki ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów przy wskazanych 

nieprawidłowościach (m.in. zwrot ankiet poniżej 20%, ocena kilku nauczycieli 

w jednej ankiecie) nie mogą być brane pod uwagę przy okresowej ocenie 

nauczyciela akademickiego, co uniemożliwia prowadzenie właściwej polityki 

kadrowej w jednostkach. 

2. Brak miarodajnych ocen nauczycieli akademickich nie pozwala na wdrażanie 

rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia. 

3. Obarczone błędami dalsze monitorowanie procesu dydaktycznego oraz 

gromadzenie i analiza informacji na temat oceny wypełniania obowiązków 

dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i doktorantów nie prowadzi do 

poprawy jakości kształcenia na uczelni.  



Wpływ problemów związanych z ankietyzacją na jakość kształcenia: 

Wnioski 

4. Niewykorzystanie ankiety oceny przedmiotu/modułu skutkuje tym, że brak jest 

informacji zwrotnej ze strony uczestników kursów, która umożliwiałaby 

wykrycie mocnych i słabych stron procesu kształcenia oraz zarządzanie ofertą 

dydaktyczną (wstrzymane prace w CUI). 

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ankietyzacji konieczne jest 

opracowanie procedury przygotowania i uruchomienia ankietyzacji 

internetowej (planiści, dziekanat, nauczyciele). 



Dziękuję za uwagę 


