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ZARZĄDZENIE NR 22 /2016
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 11.05.2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ankietyzacji elektronicznej
w Uniwersytecie Rzeszowskim

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz.572) zarządzam, co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) UR lub uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Rzeszowski;
2) systemie WU – rozumie się przez system internetowy Wirtualna Uczelnia zintegrowany
z systemem Uczelnia10, za pomocą którego gromadzone są informacje związane z przebiegiem
studiów studenta;
3) UCI – rozumie się przez to Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji.

§2
1. W UR wprowadza się elektroniczny system ankietyzacji z wykorzystaniem systemu WU.
2. W ramach systemu, o którym mowa w ust.1, funkcjonuje moduł „Ankiety”, za pośrednictwem
którego przeprowadzane są: Ankieta oceny prowadzącego przedmiot, Ankieta oceny dziekanatu
oraz Ankieta oceny studiów doktoranckich.

§3

Jednostka może również przeprowadzić w formie elektronicznej badanie na podstawie Ankiety oceny
studiów podyplomowych. Za wprowadzenie do systemu pytań ankietowych oraz realizację badania
odpowiada kierownik jednostki prowadzącej studia podyplomowe.

§4

1. Nadzór administracyjny nad przeprowadzeniem każdej z akcji ankietowych, o których mowa w §2
ust. 2 sprawuje Dział Jakości i Akredytacji.
2. Przy realizacji Ankiety oceny prowadzącego przedmiot Dział Jakości i Akredytacji współpracuje
z wyznaczonymi przedstawicielami wydziałów/instytutów prowadzących kierunki studiów.

§5

1. Osoby, o których mowa w §3 ust. 2 są powoływane przez Dziekana na okres kadencji władz
wydziału w terminie do 31 października po objęciu przez niego funkcji.
2. Dziekan zobowiązany jest do przekazania listy powołanych osób Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia za pośrednictwem Działu Jakości i Akredytacji. Sposób powołania osób
odpowiedzialnych za ankietyzację w roku akademickim 2015/2016 określa przepis przejściowy.

§6

1. Każda z ankiet przeprowadzanych za pośrednictwem systemu elektronicznego będzie dostępna
przez cały czas trwania danej akcji ankietowej za pośrednictwem konta studenta lub uczestnika
studiów doktoranckich w Wirtualnej Uczelni.
2. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia każdej ankiety, sporządzania raportów i publikacji
wyników, a także sposób przechowywania danych określa Załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§7

1. Nadzór techniczny nad wdrożeniem i utrzymywaniem modułu „Ankiety” w ramach systemu
sprawuje UCI, które w szczególności odpowiada za:
1) eksploatację systemu WU;
2) udzielanie jednostkom Uniwersytetu Rzeszowskiego wsparcia w zakresie użytkowania systemu
WU;
3) pomoc studentom i pracownikom dydaktycznym w rozwiązywaniu bieżących problemów
z funkcjonowaniem modułu ankietyzacja w systemie WU.
2. UCI zapewnia oraz odpowiada za bezpieczeństwo zgromadzonych w systemie WU danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§8
Dziekan do dnia 18 maja bieżącego roku wskaże osobę odpowiedzialną za współpracę przy realizacji
ankiet w systemie elektronicznym w roku akademickim 2015/2016 oraz do 31 października 2016 r.

§9
1. Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnymi Dział Jakości i Akredytacji, UCI
oraz Dziekanów Wydziałów
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia.

§ 10
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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