
10. Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia na Wydziale 

Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie  

Podstawa prawna procedury: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późniejszymi zmianami) 

 Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

 Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 

30 maja 2007 r. w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii 

absolwentów o jakości kształcenia 

Opis procedury: 

1.  Koordynatorem procedury oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia 

jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, który pełni jednocześnie funkcję 

Przewodniczącego Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (DKJK), działającej w ramach 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK). 

2.  Po złożeniu pracy dyplomowej a przed egzaminem dyplomowym inżynierskim, licencjackim lub 

magisterskim, absolwenci dobrowolnie i anonimowo wypełniają ankietę stanowiącą ocenę 

ukończonego kierunku studiów. Ankietę stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Akademii 

Rolniczej nr 17/2007. 

3.  Możliwość wyrażania opinii przez absolwentów trwa od rozpoczęcia egzaminów dyplomowych do 

połowy marca w przypadku egzaminów inżynierskich i do końca września w przypadku egzaminów 

licencjackich i magisterskich w każdym roku akademickim. 

4.  Ocenie, w skali 5-cio stopniowej, podlegają następujące elementy kształcenia: 

a)  organizacja studiów, 

b)  poziom zajęć dydaktycznych, 

c)  praca Biblioteki Głównej, 

d) wydziałowa pracownia komputerowa. 

Ponadto absolwent wydaje ocenę ogólną dotyczącą stopnia indywidualnego rozwoju wiedzy 

specjalistycznej w tym umiejętności praktycznych, wyrobienia nawyku samokształcenia oraz 

umiejętności pracy w zespole. 



5.  Ocena jakości kształcenia za pomocą ankiety zamieszczonej w załączniku nr 2 do zarządzenia 

Rektora Akademii Rolniczej nr 17/2007 polega na rozdaniu formularzy ankiety i ich zebraniu po 

wypełnieniu przez Absolwentów przez osoby upoważnione przez Dziekana WHiBZ. Wypełnione 

anonimowe arkusze ankiety są przekazywane do Dziekana WHiBZ. 

6.  Ankiety z każdego zakończonego cyklu kształcenia zostają skierowane przez Prodziekana ds. 

Dydaktycznych i Studenckich do Przewodniczącego Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

w celu ich analizy.  

7.  Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia dokonuje analizy wyników ankiet i przygotowuje 

„Raport oceny absolwentów”. Raport z analizy wyników stanowi jedno z narzędzi „Oceny jakości 

kształcenia”, w tym weryfikacji jakości kształcenia na WHiBZ, jego zasobów materiałowych 

(aparatura, zaplecze dydaktyczne) usprawniających działalność dydaktyczną, a także umożliwia 

weryfikację niektórych efektów uczenia się. 

8.  Wnioski wynikające z analizy każdego z wymienionych powyżej obszarów oceny zawarte 

w „Raporcie oceny absolwentów” przygotowanym przez Dziekańską Komisję ds. Jakości 

Kształcenia zostają przekazane do USZJK (jako element rocznego raportu samooceny 

funkcjonowania USZJK na Wydziale), a także do Dziekana WHiBZ, Prodziekana ds. Dydaktycznych 

i Studenckich, kierownika dziekanatu, Dyrektora Biblioteki głównej, w terminie do końca 

października każdego roku. 

9.  Stwierdzenie niskich ocen któregoś z elementów kształcenia, wymienionego w punkcie 

4 (podpunkty a-d), przez Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia powoduje zobligowanie 

organów wymienionych w punkcie 8, do podjęcia działań naprawczych w terminie 30 dni od 

uzyskania zawiadomienia przekazanego przez Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

10. Za realizację wniosków wynikających z oceny ankietowej dokonanej przez studentów 

odpowiedzialny jest Dziekan WHiBZ, który jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Kierunków 

WHiBZ „Raportu oceny absolwentów”, opracowanych przez Dziekańską Komisję ds. Jakości 

Kształcenia, w formie sprawozdania w roku akademickim następującym po zakończeniu danego 

cyklu oceny ankietowej. 

11.  Dokumentacja każdego cyklu oceny ankietowej podlega archiwizacji w formie wydrukowanej 

i elektronicznej i jest przechowywana w dziekanacie WHiBZ. Za przechowywanie dokumentacji 

odpowiedzialny jest Kierownik dziekanatu. 


