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Zarządzenie nr 2/2021 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 12 stycznia 2021 r.  

zmieniające Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji badań ankietowych w ramach 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i analizy ich wyników na 

Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z § 6 Uchwały nr 

508/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie 

Rzeszowskim (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie realizacji badań ankietowych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia i analizy ich wyników na Uniwersytecie Rzeszowskim, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w § 1 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 

„ 7) DKP- rozumie się przez to Dział Kształcenia Podyplomowego.”; 

2. w § 2: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ogólnouniwersyteckie badania ankietowe adresowane do społeczności 

akademickiej są przygotowywane i przeprowadzane przez Dział Jakości i Akredytacji, 

z zastrzeżeniem ust. 6.”; 

2) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Dział Kształcenia Podyplomowego prowadzi ogólnouniwersyteckie badanie 

ankietowe dotyczące kształcenia na studiach podyplomowych.”; 

3. w § 3: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ogólnouniwersyteckie badania ankietowe wśród społeczności akademickiej, 

o których mowa w § 2 ust. 4, przeprowadzane są cyklicznie z wykorzystaniem systemu 

WU, zgodnie z harmonogramem określonym przez Komisję ds. Kształcenia.”; 

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 



 
 

 

„9. Wyniki ankiet nauczycieli ocenianych w jednostce opracowuje DJiA i przekazuje na 

adresy e-mailowe dziekanów kolegiów oraz osób wskazanych w § 5, w postaci 

zaszyfrowanej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

danych osobowych. Wyniki drogą e-mailową przekazywane są również do dyrektorów 

studiów dydaktycznych (Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego 

i Rekreacji).”; 

3) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Dziekan kolegium zobowiązany jest do udostępnienia dyrektorom instytutów oraz 

kierownikom kierunków, upoważnionym przez Rektora w zakresie ankietyzacji, ocen 

nauczycieli prowadzących zajęcia na nadzorowanych przez nich kierunkach studiów.”; 

4.  w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dziekan kolegium monitoruje, nadane przez Rektora, upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych w zakresie ankietyzacji i w trakcie swojej kadencji może zmienić osoby 

odpowiedzialne za ankietyzację przy zachowaniu wymogów określonych w  ust.2.”; 

5. po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„ §8a 

1. Badanie ankietowe dotyczące oceny kształcenia na studiach podyplomowych 

prowadzi Dział Kształcenia Podyplomowego przy wykorzystaniu ankiet w formie 

papierowej lub elektronicznej. 

2. Wzór kwestionariusza ankiety oraz harmonogram realizacji badania ustala Komisja 

ds. Kształcenia, najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem realizacji 

badania w danym roku. 

3. Harmonogram ankietyzacji na studiach podyplomowych wynikał będzie 

z harmonogramów zajęć przygotowanych przez kierowników studiów, przy czym 

ankietyzacja nastąpi na jednym z ostatnich zjazdów. W zależności od potrzeb 

dopuszcza się realizację ankietyzacji na kierunku studiów jedno, dwu albo 

trzykrotnie w ciągu trwania studiów.  

4. Przy realizacji badania ankietowego DKP współpracuje z kierownikami studiów 

podyplomowych oraz z DJiA. 

5. Wyniki przeprowadzonych badań przekazywane są do kierowników studiów 

podyplomowych za pośrednictwem dziekanów kolegiów oraz udostępniane Komisji 

ds. Kształcenia. 

6. Do wyników badań ankiety oceny studiów podyplomowych stosuje się odpowiednio 

§ 8 ust.2.”;  

6. w § 10 ust. 1  po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w  brzmieniu: 

„5) Dział Kształcenia Podyplomowego w zakresie badania ankietowego prowadzonego na 

studiach podyplomowych.”. 



 
 

 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 

29 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji badań ankietowych w ramach Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia i analizy ich wyników na Uniwersytecie Rzeszowskim 

pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich 

i Kształcenia.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

REKTOR 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek 



 
 

 

 


