Zarządzenie nr 30/2005 Rektora
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu
z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia procedury semestralnej oceny nauczycieli akademickich
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji przez studentów

Działając na podstawie § 14 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 i 5 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu zarządza się co następuje:

§1
Wprowadza się procedurę semestralnej oceny nauczycieli akademickich realizujących zajęcia
dydaktyczne w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Zamościu.
1. Procedura oceny dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich realizujących zajęcia
dydaktyczne niezależnie od formy zatrudnienia.
2. Narzędziem służącym ocenie jest ankieta. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
3. Badanie ankietowe prowadzone jest z wykorzystaniem Portalu InformacyjnoEdukacyjnego Uczelni do którego dostęp posiadają wszyscy studenci i nauczyciele
akademiccy.
4. Badanie ankietowe jest dobrowolne i anonimowe.
5. Proces ankietyzacji przeprowadzany jest na zakończenie każdego semestru, zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
§2
Ustala się następujące etapy badania ankietowego:
1. Uruchomienie ankiety na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym Uczelni w terminie na dwa miesiące
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
2. Prowadzenie Działań informacyjnych rozpoczętej ankietyzacji za pomocą:
a. komunikatu wyświetlanego zaraz po zalogowaniu do portalu,
b. informacji mailowej rozsyłanej na uczelniane skrzynki pocztowe,
c. przez prowadzących zajęcia laboratoryjne w laboratoriach komputerowych.
3. Wypełnienie ankiety przez studenta - ocena każdego prowadzącego/przedmiot osobno na
zatwierdzonym formularzu ankiety do zakończenia sesji egzaminacyjnej.
4. Zamknięcie ankietyzacji przez Administratora Portalu Informacyjno-Edukacyjnego zgodnie
z terminem zakończenia sesji egzaminacyjnej.
5. Analiza zebranych informacji oraz przygotowanie wyników do publikacji następuje w ciągu
miesiąca od zakończenia badania ankietowego.
6. Publikacja wyników ankietyzacji na stronach nauczycieli akademickich następuje w ciągu
tygodnia od opracowania wyników.
7. Przygotowanie zestawień zbiorczych zgodnie z potrzebami kierowników katedr i władz uczelni.
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§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzenia i Administracji
z siedzibą w Zamościu
dr inż. Jan Andreasik
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Załącznik nr 1

Wzór ankiety
oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

Nie chcę
odpowiadać na
to pytanie

Niedostatecznie

Miernie

Dostatecznie

Pytania

Dobrze

Bardzo dobrze

Pracownik* ….………………………………………….
Przedmiot* ….………………………………………….
Forma zajęć* ….………………………………………….

Proszę ocenić stopień przygotowania prowadzącego do
poszczególnych zajęć:
Jak oceniasz sposób przekazu i tłumaczenie omawianych
zagadnień:
Proszę ocenić sposób prowadzenia zajęć (czy są ciekawe? czy
prowadzący angażuje się w to co robi? czy korzysta z różnych
pomocy dydaktycznych?):
Proszę ocenić na ile prowadzący potrafi utrzymać należytą
dyscyplinę w grupie? Czy potrafi egzekwować obowiązki od
studentów?
Oceń czy prowadzący jasno określił tematykę i warunki
zaliczenia i czy przestrzegał ich?
Jak oceniasz atmosferę podczas zajęć:
Jak prowadzący reaguje na pytania i wątpliwości studentów:
Jak oceniasz możliwości kontaktu z prowadzącym poza
zajęciami? (dodatkowe konsultacje, kontakt telefoniczny,
pocztą elektroniczną, na terenie uczelni):
Oceń jak według Ciebie w efekcie ocenianych zajęć
wzbogaciła się Twoja wiedza i umiejętności:
Uwagi i spostrzeżenia studenta na temat ocenianego
prowadzącego (i przedmiotu):

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

* informacje pobieranie automatycznie z systemu informatycznego uczelni
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