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PROCEDURA
oceny jakości kształcenia
na Wydziale Technologii Żywności (WTŻ)
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 17/2007 Rektora AR z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie oceny
przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów w
zakresie jakości kształcenia

CEL PROCEDURY
Celem procedury jest określenie sposobu postępowania podczas badania opinii studentów
oraz absolwentów o jakości kształcenia.
Ocena przez studentów zajęć dydaktycznych dotyczy każdego kursu zawartego w programie
studiów dla danego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów.
Absolwenci danego kierunku studiów i studium doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego,
anonimowo i dobrowolnie, wyrażają za pomocą ankiety swoją opinie o programie nauczania,
kadrze nauczającej, organizacji kształcenia i osiągniętych efektach kształcenia.
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1. Studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Technologii Żywności
wypełniają anonimowo i dobrowolnie ankietę oceny jakości zajęć dydaktycznych,
udostępnioną w systemie USOS. Kryteria oceny są zgodne z opisanymi w załączniku nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 17/2007 i uzupełnione o pytania: 1. W jakim stopniu zajęcia
realizują założone efekty kształcenia?; 2. Jaka liczba godzin pracy własnej konieczna
była do realizacji i zaliczenia przedmiotu?
2. Słuchacze studiów podyplomowych wypełniają analogiczne ankiety w wersji
papierowej.
3. Studenci, którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego, magisterskiego),
słuchacze studiów podyplomowych

po

zakończeniu całego cyklu kształcenia,

dobrowolnie i anonimowo wypełniają ankietę oceny studiowania. W tym celu otrzymują
oni formularz ankiety według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do ww.
Zarządzenia.
4. Ocenie, w skali 5-cio stopniowej, podlegają następujące obszary kształcenia:
a) organizacja studiów,
b) zajęcia dydaktyczne,
c) praca Biblioteki Głównej,
d) praca czytelni wydziałowej,
e) dostęp do komputerów,
e) ocena ogólna.
5. Badanie opinii studentów (absolwentów) trwa do 30 września każdego roku, a słuchaczy
studiów podyplomowych zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć.
6. Ankiety z każdego zakończonego cyklu kształcenia (wypełniane zarówno przez studentów,
jak i absolwentów) poddawane są analizie przez Wydziałową Komisję ds. Jakości
Kształcenia.
7. Wnioski wynikające z analizy każdego z ocenianych obszarów w formie sprawozdania,
kierowane są do Dziekana WTŻ, a następnie prezentowane na posiedzeniu Rady
Wydziału.
8. W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego niskiej oceny ( poniżej 3.0) z
prowadzonego przedmiotu/tów, przy założeniu, że ankiety wypełniła reprezentatywna
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grupa studentów, informowany o tym fakcie jest Dziekan, bezpośredni Przełożony
nauczyciela oraz przeprowadzana jest rozmowa z pracownikiem. Dodatkowo w
kolejnym cyklu dydaktycznym przeprowadzona jest hospitacja zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez nauczyciela akademickiego.
9. Wnioski powinny zostać poddane analizie i w razie konieczności zgodnie z
rekomendacjami Rady Wydziału wdrożone działania naprawcze.
10. Wyznaczone przez Radę

Wydziału osoby odpowiedzialne za dany obszar i ww.

działania po ich zakończeniu, zobowiązane są złożyć sprawozdanie Dziekanowi oraz
Radzie Wydziału, która następnie ocenia skuteczność podjętych działań.
11. Dokumentacja (w wersji papierowej) dotycząca oceny jakości kształcenia dokonywanej
przez absolwentów podlega archiwizacji, a za jej przechowywanie odpowiedzialny jest
Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia.
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