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CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ROZDZIAŁ 1: Podstawy prawne 

§ 1  

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz.U. z 2021 

r., poz. 478 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 

kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1787) 

3. Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. 

przyjęty przez Senat uchwałą nr 88/2021 

4. Regulamin Studiów – Zarządzenie Rektora Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

5. Zarządzenie Rektora Nr 17/2007 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie oceny przez 

studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia 

6. Zarządzenie Rektora Nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Polityki Jakości i Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(USZJK) 

7. Zarządzenie Rektora Nr 170/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

 

ROZDZIAŁ 2: Cel i zakres procedury  

§ 2 

Celem procedury jest określenie sposobu przeprowadzania oraz weryfikacji wyników oceny 

studiowania, czyli ankietowego badania opinii studentów/absolwentów Wydziału Technologii 

Żywności na temat programu nauczania, warunków studiowania i organizacji procesu kształcenia. 

Procedura obejmuje swym zakresem wszystkich absolwentów Wydziału Technologii Żywności, 

którzy ukończyli studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia i służy jako narzędzie oceny jakości 

procesu dydaktycznego. 
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CZĘŚĆ II – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

ROZDZIAŁ 1: Założenia ogólne 

 

§ 3 

1. W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci po zaliczeniu wszystkich przedmiotów 

przewidzianych programem studiów lub absolwenci Wydziału Technologii Żywności 

niezależnie od formy i poziomu studiów, które ukończyli. 

2. Udział w badaniu ankietowym jest dobrowolny i w pełni anonimowy. 

3. Kwestionariusz ankiety „Ocena studiowania” został przygotowany na podstawie  

Zarządzenia Rektora Nr 17/2007 i jest przedstawiony w Załączniku nr 1. 

4. Ocenie absolwenta podlega cały proces dydaktyczny realizowany na danym kierunku 

studiów, w tym: 

1) organizacja studiów, tj. plan i program studiów, oferta przedmiotów do wyboru, 

kolejność przedmiotów w planie studiów, równomierność obciążenia godzinami w 

poszczególnych semestrach, praca dziekanatu oraz możliwość rozwoju i pracy w kołach 

naukowych 

2) zajęcia dydaktycznie, tj. aktualność treści, wielkość grup studenckich oraz dobór zajęć 

praktycznych do studiowanego kierunku 

3) praca Biblioteki Głównej UR, tj. dostępność literatury potrzebnej do zajęć, dostępność 

do komputerowych baz danych, warunki pracy w czytelni 

4) wydziałowa pracownia komputerowa, tj. możliwość korzystania z komputera w pracowni 

wydziałowej, jakość oprogramowania, dostęp do Internetu 

5) ogólna ocena studiowania – tzn. w jakim stopniu studia rozwinęły wiedzę specjalistyczną, 

nawyk samokształcenia, umiejętności praktyczne oraz umiejętność pracy w zespole. 
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5. Ponadto absolwent podaje ocenę ogólną o stopniu indywidualnego rozwoju wiedzy 

specjalistycznej, nawyku samokształcenia, umiejętności pracy w zespole i umiejętności 

praktycznych. 

 

ROZDZIAŁ 2: Tryb postępowania 

§ 4 

1. Druk ankiety „Ocena studiowania” student/absolwent może uzyskać: 

1) w dziekanacie,  

2) ze stron Internetowych wydziału, w zakładce Student/Prace dyplomowe. 

2. Każdemu z ocenianych aspektów, wyszczególnionych w § 3 ust. 4 i 5, przyznawana jest ocena 

w 5-cio stopniowej skali od A do E, poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce, przy 

czym ocena A oznacza spełnienie kryterium w stopniu wyróżniającym, a ocena  E – nie 

spełnienie kryteriów. 

3. Zaleca się by wypełnione ankiety „Ocena studiowania” student składał wraz z dokumentami 

do egzaminu dyplomowego lub zaraz po ukończeniu tego egzaminu.  

4. Celem zachowania anonimowości oceniających, po wypełnieniu osoba oceniająca wrzuca 

ankietę do specjalnego pojemnika, który znajduje się w dziekanacie.  

5. Po zakończonych egzaminach w danym semestrze, pracownik dziekanatu przekazuje 

wszystkie zgromadzone ankiety do Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (DKJK). 

6. DKJK analizuje zebrane wyniki i opracowuje je statystycznie.  

7. Wyniki oceny studiowania są wykorzystywane przez DKJK do przygotowania rocznego 

raportu z jakości kształcenia, który Przewodniczący DKJK prezentuje przed Kolegium 

Wydziału i przekazuje Dziekanowi wraz propozycją działań doskonalących. 

8. Analiza wyników ankiety „Ocena studiowania” stanowi jedno z narzędzi „Oceny jakości 

kształcenia” i służy m.in. do:  

1) monitorowania, analizy i oceny jakości kształcenia na poziomie uczelni, wydziału oraz 

poszczególnych kierunków studiów, 

2) wprowadzania działań doskonalących proces dydaktyczny,  



 

UNIWERSYTET ROLNICZY 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-13:  
Przeprowadzanie i weryfikacja wyników ankietowego 

badania opinii absolwentów na temat jakości 
kształcenia na Wydziale Technologii Żywności 

 (UR/USZJK/WTŻ/PW-13) 

WYDZIAŁ 
TECHNOLOGII 

ŻYWNOŚCI 

Data 
wydania: 

04.02.2022 r. 

 

Strona 6 z 6 
 

3) podejmowania decyzji o modernizacji infrastruktury dydaktycznej, bazy bibliotecznej i 

programów komputerowych. 

9. Uzyskanie niskich ocen z dowolnego kryterium skutkuje podjęciem działań naprawczych. 

10. Za realizację wniosków wynikających z oceny ankietowej odpowiada Dziekan wydziału. 

11. Dokumentacja każdego cyklu ankietowej „Oceny studiowania” podlega archiwizacji w formie 

wydrukowanej oraz elektronicznej, a raport, o którym mowa w ust. 7  jest przechowywany w 

Dziekanacie WTŻ przez 5 lat. Za przechowywanie dokumentacji odpowiedzialny jest 

Kierownik Dziekanatu.  

§ 5 

Wszystkie sprawy nieujęte w procedurze reguluje obowiązująca Ustawa, Regulamin studiów oraz 

wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 


