
Poznań, 20 czerwca 2013 roku 

DOP-0212-90/13 
 

 

Zarządzenie nr 90/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 czerwca 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów  

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,  

bezpośrednio po ukończeniu studiów 

 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku 

z § 8 ust. 2 Uchwały nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia                      

21 listopada 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się procedurę zasięgania opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich bezpośrednio po ukończeniu studiów 

(P.153_UKdsJK). 

2. Kartę procedury określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, natomiast formularze: 

1) oświadczenie absolwenta (P.153_F1) – załącznik nr 2, 

2) ankieta oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu (P.153_F2) – załącznik nr 3, 

3) raport z analizy ankiet oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu                      

(P.153_F3) – załącznik nr 4. 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA PROCEDURY 
P.153_UKdsJK 

 
 
Procedura: P.153_UKdsJK 
Zakres przedmiotowy: zasięganie opinii absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich, bezpośrednio po ukończeniu studiów, 
Formularze: oświadczenie absolwenta (P.153_F1), ankieta oceny studiów bezpośrednio po ich 
ukończeniu (P.153_F2), raport z analizy ankiet (P.153_F3) 
Uczestnicy procesu: absolwenci, kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZdsJK), dziekani 
Właściciel procesu: kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZdsJK) 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r.,          
Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.) 

    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1232) 

    Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r.                
w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekanaty przeprowadzają ankietyzację absolwentów bezpośrednio po ukończeniu 
studiów (P.153_F2), po egzaminie dyplomowym lub przy odbieraniu dyplomu oraz 
pobierają od absolwenta zgodę w formie oświadczenia (P.153_F1) na przeprowadzenie 
ankiety po 3 i 5 latach od ukończenia studiów. 

Zebrane ankiety dziekanaty przekazują KZdsJK w terminie do 30 września za semestr 
letni i do 15 marca za semestr zimowy. 

KZdsJK opracowuje wyniki ankiet w terminie do 31 października za semestr letni oraz do 
31 maja za semestr zimowy. Wzór raportu określa formularz (P.153_F3). 

Opracowane wyniki ankietyzacji absolwentów wraz z rekomendacjami i zaleceniami, 
KZdsJK przedstawia dziekanowi w terminie do 15 listopada. 



 
Formularz P.153_F1 

 
 
 

OŚWIADCZENIE ABSOLWENTA 
 
 
 
Imię i nazwisko:   .……………………………………………………………………………… 
 
Wydział:   ……………………………………………………………………………………… 
 
Kierunek:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 

Poziom kształcenia:   

licencjackie   inżynierskie   magisterskie jednolite   magisterskie  

           

Forma studiów:   stacjonarne   niestacjonarne  

 
Adres stałego zameldowania:   .………………………………………………………………… 
 
Telefon:   ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adres email:  …………………………………………………………………………………… 
 
 

1. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu w celu badania losów zawodowych absolwentów, zgodnie  z 
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
Zebrane informacje posłużą w pracach nad zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia 
oraz dostosowaniem programów do potrzeb rynku pracy, do czego Uczelnia została zobligowana 
nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.          z 2012 r., poz. 572 z 
późn. zm.). Dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu. O wypełnienie kwestionariusza on-line będziemy Państwa prosić po trzech i pięciu 
latach od ukończenia studiów. 
 
 
 
 

………………………………………. 
(podpis i data) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Formularz P.153_F2 

 
 

ANKIETA OCENY STUDIÓW 
bezpośrednio po ich ukończeniu 

 
 
Szanowni Państwo, 
w trosce o zapewnianie wysokiej jakości kształcenia prosimy o wypełnienie poniższej ankiety 
i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

Kierunkowy zespół ds. jakości kształcenia  
 
Kierunek studiów: ……………………………………………………………………… 

Specjalność:...………………………………………………………………………….. 

 

Studia*: 

 licencjackie / inżynierskie  

 magisterskie 
 

Forma*:  

 stacjonarne  

 niestacjonarne 
 

 

Legenda odpowiedzi: 
1 - zdecydowanie tak 
2 - raczej tak 
3 - raczej nie 
4 - zdecydowanie nie 
5 - nie mam zdania / nie wiem 
 

 1 2 3 4 5 

OCENA PROGRAMU STUDIÓW 

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z wyboru kierunku studiów?       

2. Czy program studiów w ogólnej ocenie spełnił Pana/Pani oczekiwania?       

3. Czy program studiów pozwolił uzyskać podstawowe umiejętności 
praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej? 

    
 

4. Czy program studiów umożliwił nabycie kompetencji społecznych 
przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (np. umiejętności 
samokształcenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, 
komunikowania się, itp.)? 

    

 

5. Czy poziom kadry akademickiej spełnił Pana/Pani oczekiwania?      

6. Czy poziom nauczania języka obcego był wystarczający?      

7. Czy treści nauczania powtarzały się w ramach różnych przedmiotów?      

8. Czy jakość polecanych materiałów dydaktycznych była wystarczająca?      

9. Czy liczba zajęć praktycznych spełniła Pani/Pana oczekiwania (np. 
laboratoria, ćwiczenia terenowe)? 

    
 

10. Czy udział praktyk zawodowych w programie studiów był wystarczający?      

11. Czy nadzór ze strony opiekuna pracy dyplomowej był zadawalający?      

OCENA WARUNKÓW STUDIOWANIA 

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pracy dziekanatu?       

2. Czy w czasie studiów był dostęp do sal komputerowych?      

                                                 
* niepotrzebne skreślić 



3. Czy infrastruktura dydaktyczna Uczelni była odpowiednia (sale wykładowe, 
sale ćwiczeń, laboratoria)? 

    
 

4. Czy dostępność i funkcjonowanie internetu w Uczelni były zadawalające?      

5. Czy zajęcia sportowe były atrakcyjne?      

6. Czy baza socjalna Uczelni spełniła Pana/Pani oczekiwania (domy 
akademickie, stołówka, mała gastronomia)? 

    
 

7. Czy w trakcie studiów istniała możliwość udziału w programach wymiany 
i praktykach zagranicznych? 

    
 

8. Czy istniała możliwość realnego wpływu studentów na dydaktykę                           
i zarządzanie uczelnią poprzez członków samorządu studenckiego? 

    
 

9. Czy dostęp do literatury specjalistycznej był na Uczelni wystarczający 
(zbiory biblioteczne, podręczniki, skrypty)? 

    
 

10. Czy funkcjonowanie strony internetowej Uczelni/Wydziału spełniło Państwa 
oczekiwania (dostępność informacji on-line, plany studiów, aktualne 
komunikaty, adresy mailowe pracowników, wirtualny dziekanat)? 

    
 

11. Czy skorzystał Pan/Pani z uczelnianego systemu pomocy w planowaniu 
kariery i wejściu na rynek pracy? 

    
 

 
 
Pytania otwarte 
 
1. Które treści programowe (przedmioty) z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej uważa 

Pan/Pani za szczególnie przydatne (proszę wymienić):  

a)  ………………………………………………………………..  

b)  ………………………………………………………………...  

c)  ………………………………………………………………… 

 

2. Jeżeli niektóre treści programu należałoby udoskonalić dla potrzeb przyszłej pracy zawodowej           

i bardziej dostosować do rynku pracy, to proszę je wymienić: 

a)  ………………………………………………………………..  

b)  ………………………………………………………………...  

c)  ………………………………………………………………… 

 
3. Inne uwagi i sugestie o studiach: 
 
 
 
 
 
 
Czy ukończony kierunek studiów jest godny polecenia? 

 

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 

    

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 

 



 

Formularz P.153_F3 
 
 

Raport z analizy ankiet oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu 
 
Rok akademicki: ………………………………………. 

Kierunek studiów: ……………………………………………………………………… 

Specjalność:...………………………………………………………………………….. 

Studia*: 

 licencjackie/inżynierskie  

 magisterskie,  
 

Forma*:  

 stacjonarne  

 niestacjonarne 
 

 
 
Liczba absolwentów uczestniczących w ankietowaniu: ………………………. 
 
 
1. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena programu studiów” 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
Rekomendacje KZdsJK 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena warunków studiowania” 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Rekomendacje KZdsJK 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3. Wnioski wynikające z pytań otwartych 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Rekomendacje KZdsJK 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. Wnioski wynikające z innych uwag i sugestii absolwentów 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Rekomendacje KZdsJK 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Sporządził: 

Podpis:…………………………      Data:…………………… 

 

 

 

Uwagi:  
1. Przy opracowywaniu wyników ankiet stosuje się następujące wagi odpowiedzi, a liczbę punktów dla 
poszczególnych pytań oblicza się metodą średniej ważonej. 
Zdecydowanie tak / całkowicie – 2 pkt. 
Raczej tak / w dużym stopniu – 1 pkt. 
Nie mam zdania/ nie wiem – 0 pkt. 
Raczej nie / w małym stopniu – (-1) pkt. 
Zdecydowanie nie / wcale – (-2) pkt. 
 
2. Wyniki ankiety są miarodajne, jeśli liczba oceniających studia stanowi > 30% liczby absolwentów           w 
danym roku akademickim. 
 
3. Średnia ocena odpowiedzi na pytanie mniejsza lub równa 0, wskazuje na konieczność podjęcia działań 
naprawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


