
Poznań, 20 czerwca 2013 roku 

DOP-0212-92/13 
 

Zarządzenie nr 92/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 czerwca 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

 

 

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 podyplomowych i kursów 

dokształcających (P.155_UKdsJK). 

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

1) ankieta oceny studiów podyplomowych (P.155_F1) – załącznik nr 2, 

2) raport z analizy ankiet oceny studiów podyplomowych (P.155_F2) – załącznik nr 3, 

3) ankieta oceny kursów dokształcających (P.155_F3) – załącznik nr 4, 

4) raport z analizy ankiet oceny kursów dokształcających (P.155_F4) – załącznik nr 5. 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA PROCEDURY 
P.155_UKdsJK 

 
Procedura: P.155_UKdsJK 
Zakres przedmiotowy: zasięganie opinii absolwentów studiów podyplomowych i kursów 
dokształcających 
Formularze: ankieta oceny studiów podyplomowych (P.155_F1) i kursów dokształcających 
(P.155_F3), raport z analizy ankiet oceny studiów podyplomowych (P.155_F2) i kursów 
dokształcających (P.155_F4) 
Uczestnicy procesu: absolwenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających, zespoły ds. 
oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających (ZdsOSDPiKD), 
kierownicy studiów podyplomowych, kierownicy kursów dokształcających, CKU 
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 studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego przeprowadza 
ankietyzację absolwentów, bezpośrednio po ukończeniu studiów (P.155_F1) lub kursu 
(P.155_F3). 

Wypełnione ankiety kierownik studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego 
przekazuje ZdsOSDPiKD. 

ZdsOSDPiKD opracowuje wyniki ankiet w terminie 30 dni od ich otrzymania. Wzór 
raportu określają odpowiednio formularze (P.155_F2) oraz (P.155_F4). 

Opracowane wyniki ankietyzacji wraz z rekomendacjami i zaleceniami, ZdsOSDPiKD 
przedstawia dziekanowi na początku każdego roku akademickiego. 



 

Formularz P.155_F1 
 

 ANKIETA OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

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

Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, 
podyplomowych i kursów dokształcających 

 
 
NAZWA STUDIÓW: …………………………………………………………………………………… 
 
 
Przy każdym pytaniu w tabeli proszę zaznaczyć  w wybranej kolumnie, 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. Informacje ogólne 

1. Płeć:   kobieta ,   mężczyzna  

2. Wiek:   20-29 ,   30-39 ,   40-49 ,   powyżej 50  

3. Skąd uzyskał(a) Pan/Pani informacje na temat studiów podyplomowych? 

 - strona internetowa uczelni 

 - reklama studiów na portalach internetowych 

 - od znajomej osoby, która ukończyła te studia 

 - w inny sposób, jaki: …………………………………………………………… 

 

II. Organizacja studiów 
 

 1 2 3 4 5 

Czy informacje organizacyjne o studiach były upowszechniane w stopniu 
zadowalającym? 

    
 

W jakim stopniu forma prowadzenia zajęć odpowiadała Pani/Pana 
oczekiwaniom? 

    
 

Czy wyposażenie sal było odpowiednie?      

Czy zajęcie odbywały się zgodnie z planem i programem studiów?      

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

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

 
 
 
 
 
III. Program studiów  



 

 1 2 3 4 5 

W jakim stopniu treści zajęć/programu odpowiadały Pani/Pana 
oczekiwaniom?  

     

Czy udostępnione zostały materiały z zajęć?       

Jeżeli tak, to w jakim stopniu były dla Pani/Pana pomocne?      

Czy przygotowanie merytoryczne prowadzących zajęcia było zadowalające?      

Czy treści zajęć były przedstawiane w sposób jasny i zrozumiały?      

Czy podczas zajęć panowała atmosfera sprzyjająca komunikacji i 
współpracy? 

     

 

 

Która część / przedmiot / problem omawiany podczas studiów były najbardziej interesujące / 

przydatne?  

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

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

 

O jakie zagadnienia / przedmiot / problem należałoby poszerzyć program studiów? 

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

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

 

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

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

 

IV. Ocena ogólna 
 

 1 2 3 4 5 

W jakim stopniu studia spełniły Pani/Pana oczekiwania?      

Czy uzyskaną wiedzę wykorzysta Pani/Pan w pracy zawodowej?      

Czy poleciłaby Pani/Pan studia znajomym?      

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

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

 
 
 
 

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Formularz P.155_F2 
 
 

Raport z analizy ankiet oceny studiów podyplomowych 
 
Rok akademicki ………………………………………. 

Nazwa studiów podyplomowych: ……………………………………………………… 

 
 
Liczba absolwentów uczestniczących w ankietowaniu ………………………. 
 
 
1. Wnioski wynikające z ankiety w części „Informacje ogólne”. 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

2. Wnioski wynikające z ankiety w części „organizacja studiów”. 

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

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

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

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

3. Wnioski wynikające z ankiety w części „program studiów i prowadzący zajęcia”. 

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

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

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

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

 



4. Wnioski wynikające z pytań otwartych. 

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

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

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

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

4. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena ogólna”. 

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

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

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

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

Sporządził: 

Podpis:…………………………      Data:…………………… 

 

 

Uwagi:  
1. Przy opracowywaniu wyników ankiet oceny studiów podyplomowych i kursów dokształcających 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularz P.155_F3 
 

  
ANKIETA OCENY KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO 

 
 
Szanowni Państwo, 
w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na kursach dokształcających prosimy o 
wypełnienie poniższej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, 
podyplomowych i kursów dokształcających 

  
NAZWA KURSU: …………………………………………………………………………………… 
 
Przy każdym pytaniu w tabeli proszę zaznaczyć  w wybranej kolumnie, przy czym: 
1 – zdecydowanie nie / wcale 
2 – raczej nie / w małym stopniu 
3 – raczej tak / w dużym stopniu  
4 – zdecydowanie tak / całkowicie 
5 – nie mam zdania / nie wiem 
 

 - student UP w Poznaniu,             - osoba pracująca 

 

 1 2 3 4 5 

Czy zajęcia odbywały się zgodnie z planem i programem?      

Czy udostępnione zostały materiały z zajęć? Jeżeli tak, to w jakim stopniu 
były dla Pani/Pana pomocne? 

     

Czy przygotowanie merytoryczne prowadzących zajęcia było zadowalające?      

Czy treści zajęć były przedstawiane w sposób jasny i zrozumiały?      

Czy podczas zajęć panowała atmosfera sprzyjająca komunikacji i 
współpracy? 

     

W jakim stopniu kurs spełnił Pani/Pana oczekiwania?      

Czy ukończenie kursu przyczyniło się do znacznego poszerzenia Pani/Pana 
wiedzy? 

     

Czy uzyskaną wiedzę wykorzysta Pani/Pan w obecnej lub przeszłej pracy 
zawodowej? 

     

Czy poleciłaby Pani/Pan kurs znajomym?      

 
 
Która część / przedmiot / problem omawiany podczas studiów był(a) najbardziej interesująca / 
przydatna?  
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 

 
Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety! 

 

 



 

  Formularz P.155_F4 
 
 

Raport z analizy ankiet oceny kursu dokształcającego 
 
Rok akademicki ……………………………………..……………. 

Nazwa kursu: ……………………………………………………… 

 
 
Liczba absolwentów uczestniczących w ankietowaniu ………………………. 
 
 
1. Wnioski wynikające z ankiety. 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Sporządził: 

Podpis:…………………………      Data:…………………… 

 

 

Uwagi:  
1. Przy opracowywaniu wyników ankiet oceny studiów podyplomowych i kursów dokształcających 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. 

 

 

 

 

 


