
Poznań, 20 czerwca 2013 roku 

DOP-0212-91/13 
 

Zarządzenie nr 91/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 czerwca 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów doktoranckich 

 

 

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 doktoranckich 

(P.154_UKdsJK). 

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

1) ankieta oceny studiów doktoranckich (P.154_F1) – załącznik nr 2, 

2) raport z analizy ankiet oceny studiów doktoranckich (P.154_F2) – załącznik nr 3.  

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA PROCEDURY 
P.154_UKdsJK 

 
 
Procedura: P.154_UKdsJK 
Zakres przedmiotowy: zasięganie opinii absolwentów studiów doktoranckich 
Formularze: ankieta oceny studiów doktoranckich (P.154_F1), wzór raportu (P.154_F2) 
Uczestnicy procesu: absolwenci studiów doktoranckich, zespoły ds. oceny studiów 
doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających (ZdsOSDPiKD), Kierownik studium 
doktoranckiego  
Właściciel procesu: zespoły ds. oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów 
dokształcających (ZdsOSDPiKD) 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik studium doktoranckiego przeprowadza ankietyzację absolwentów studiów 
doktoranckich po ukończeniu IV roku, nie później niż do 30 czerwca (P.154_F1). 

Zebrane ankiety Kierownik studium doktoranckiego przekazuje ZdsOSDPiKD. 

ZdsOSDPiKD opracowuje wyniki ankiet w terminie do 30 września. Wzór raportu określa 
formularz (P.154_F2). 

Opracowane wyniki wraz z rekomendacjami i zaleceniami, ZdsOSDPiKD przedstawia 
dziekanowi w terminie do 15 października. 



 

 
 
 
 
 

Formularz P.154_F1 
 

ANKIETA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 
Szanowni Państwo, 
w trosce o zapewnianie wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich prosimy o wypełnienie 
poniższej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, 
podyplomowych i kursów dokształcających 

 
 
Nazwa wydziału, na którym odbywali Państwo studia doktoranckie ………………………………………………. 
 
Proszę zaznaczyć  w kolumnie odpowiedzi, przy czym: 
1 - zdecydowanie tak / całkowicie 

2 - raczej tak / w dużym stopniu 

3 - raczej nie / w małym stopniu 

4 - zdecydowanie nie / wcale 

5 - nie mam zdania / nie wiem 

 
I. OCENA PROGRAMU STUDIÓW I WARUNKÓW STUDIOWANIA 

 Odpowiedzi: 

Pytania: 1 2 3 4 5 

Czy jest Pan/Pani zadowolony ze studiów doktoranckich na UP w Poznaniu?      

Czy Państwa zdaniem, rekrutacja na studia doktoranckie była prowadzona w 
sposób właściwy? 

 
 

   

Czy dostęp do czasopism naukowych i innej literatury był wystarczający?      

Czy dostęp do specjalistycznego oprogramowania był wystarczający?      

Czy dostęp do aparatury badawczej w katedrze/instytucie był wystarczający?      

Czy Wirtualny Dziekanat był przydatny dla potrzeb doktoranta?      

Czy informacja o programie studiów doktoranckich (lista obowiązkowych 
seminariów, kursów i/lub zajęć monograficznych do wyboru) była 
wystarczająca? 

 
 

   

Czy przedstawiono efekty kształcenia założone dla studiów doktoranckich i 
sposoby ich realizacji? 

 
 

   

Czy program studiów gwarantował, że jego realizacja doprowadziła do 
osiągnięcia założonych efektów kształcenia? 

 
 

   

Czy obowiązkowe zajęcia prowadzone w ramach studiów doktoranckich były 
pomocne w realizacji pracy doktorskiej? 

 
 

   

Czy dostęp do bazy rekreacyjno-sportowej był satysfakcjonujący?      

Czy spotkania z promotorem/opiekunem naukowym były przydatne dla 
postępów w pracy naukowej? 

 
 

   

Czy promotor/opiekun naukowy wykazywał należyte zainteresowanie 
postępami w pracy doktorskiej i motywował do pracy naukowej? 

 
 

   

Czy Kierownik studium doktoranckiego należycie wywiązywał się ze swoich 
zadań? 

 
 

   
 

Czy na wydziale lub w katedrze/instytucie są prowadzone kursy tak nie nie 



specjalistyczne (warsztaty metodyczne) przeznaczone wyłącznie dla 
doktorantów? 

wiem 

Czy chcieliby Państwo, aby Uczelnia oferowała doktorantom kursy w 
formie e-learningu (przez internet), jako alternatywę? 

tak nie 
nie 

wiem 

 
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



II. OCENA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ 
Czy prowadził Pan/Pani zajęcia dydaktyczne w toku studiów doktoranckich? 

 TAK NIE 

Jeżeli nie, proszę przejść do p. III. 
 
Problemy związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych (zaznacz właściwe): 

nie napotkałem żadnych problemów  

brak odpowiedniego przygotowania dydaktycznego  

brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego  

brak możliwości konsultacji z doświadczonymi pracownikami  

brak miejsca na kreatywność i realizację własnych pomysłów  

brak dostępu do podręczników i/lub materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć  

brak odpowiedniego wyposażenia sal dydaktycznych  

inny problem (proszę wpisać jaki w dodatkowych uwagach)   

 
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III. OCENA SYSTEMU STYPENDIALNEGO 

Czy znane były Panu/Pani kryteria oceny stosowane na wydziale przy przyznawaniu niżej 
wymienionych stypendiów? 

 1 2 3 4 5 

doktoranckiego      

za wyniki w nauce      

z dotacji projakościowej      

socjalnego      

Czy proces przyznawania niżej wymienionych stypendiów na wydziale był właściwy? 

doktoranckiego      

za wyniki w nauce      

z dotacji projakościowej      

socjalnego      

 
Czy otrzymywał/a Pan/Pani stypendium w toku studiów doktoranckich? Proszę zaznaczyć jakie. 

doktoranckie 
za wyniki w 

nauce 
z dotacji 

projakościowej 
socjalne 

nie pobierałem/am 
żadnego z nich 

     

 
 
Skąd czerpał/a Pan/Pani dodatkowe środki na utrzymanie? (Zaznacz wszystkie prawdziwe odpowiedzi.) 

dochody z dodatkowej pracy na uczelni (granty badawcze, nadgodziny, etc.)  

pracowałem/am w pełnym wymiarze godzin (poza uczelnią)  

pracowałem/am w niepełnym wymiarze godzin (poza uczelnią)  

otrzymywałem/am pomoc finansową od rodziców  

moje dochody uzupełniały się z dochodami współmałżonka/i lub partnera/ki  

otrzymywałem/am dodatkowe stypendia za osiągnięcia naukowe  

z innych źródeł, (jakich?)  

 
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

 



 

Formularz P.154_F2 

 

Raport z analizy ankiet oceny studiów doktoranckich 
 
Wydział ………………………………………. 

 
Liczba absolwentów uczestniczących w ankietowaniu ………………………. 
 
1. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena programu studiów i warunków studiowania”. 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Rekomendacje KZdsJK 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

2. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena praktyki dydaktycznej”. 

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

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

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

Rekomendacje KZdsJK 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

3. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena systemu stypendialnego”. 

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

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

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

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. Średnia ocena odpowiedzi na pytanie mniejsza lub równa 0, wskazuje na konieczność podjęcia działań 
naprawczych. 

 


