
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 30/2020 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 
 

 

w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz § 116 ust. 2 Statut Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r., 

 

zar zą dza m:  
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
1. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (zwanym dalej UMCS) wprowadza się 

obowiązek systematycznej realizacji: 

1) ankiety oceny zajęć dydaktycznych; 

2) ogólnego badania jakości kształcenia; 

3) ankiety dla przyjętych na I rok studiów; 

4) monitoringu losów zawodowych absolwentów; 

5) ewaluacji studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; 

6) badania studentów - uczestników programu „Erasmus+”, 

zwane dalej „badaniami”. 

2. Za organizację, ustalenie terminów, prawidłowy przebieg i opracowanie wyników 

badań, o których mowa w ust. 1, odpowiada Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, 

zwane dalej CKiOS. 

3. Nadzór nad badaniami pełni Prorektor właściwy ds. kształcenia. 

4. Przy organizacji badań Wydziały, jednostki ogólnouczelniane oraz szkoły doktorskie 

współpracują z CKiOS celem ich sprawnego przeprowadzenia. 



5. W promocję badań i ich wyników w ramach Wydziałów włączani są członkowie 

Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, nauczyciele akademiccy pełniący 

funkcje opiekunów lat oraz Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów.  

W przypadku jednostek ogólnouczelnianych zadanie to realizują kierownicy tych 

jednostek lub osoba przez nich wskazana, w przypadku szkół doktorskich dyrektorzy 

tych szkół. 

6. Po zakończeniu realizacji badań, o których mowa w ust. 1, CKiOS opracowuje wyniki 

oraz przygotowuje raporty końcowe.  

7. Raporty publikowane są na stronie internetowej Wewnętrznego Systemu Jakości 

Kształcenia UMCS. 

8. Osoby wykonujące prace związane z procesami badawczymi obowiązane są do 

bezwzględnego przestrzegania tajemnicy służbowej. 

9. Rektor może zlecić CKiOS przeprowadzenie innych, niż te, o których mowa w ust. 1, 

badań z koniecznością opracowania stosownego raportu. 

10. Modyfikacje wzorów narzędzi badawczych, wykorzystywanych do prowadzenia badań, 

o których mowa w ust. 1, będą każdorazowo zatwierdzane przez Pełnomocnika Rektora 

ds. Jakości Kształcenia, o ile został powołany przez Rektora. W przypadku jego braku 

zadanie to realizuje Dyrektor CKiOS. Zmiany treści załączników nie wymagają zmiany 

zarządzenia. 

 

Ankieta oceny zajęć 

 

§ 2 
1. Przeprowadzenie oceny zajęć dydaktycznych ma w szczególności na celu: 

1) monitorowanie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

2) identyfikację słabych i mocnych stron procesu kształcenia; 

3) inicjowanie działań naprawczych; 

4) wsparcie polityki kadrowej Uniwersytetu. 

2. Ocena okresowa zajęć dokonywana jest pod koniec każdego semestru, na podstawie 

anonimowych ankiet, w terminach do 31 marca za semestr zimowy i 31 lipca za 

semestr letni. W każdym semestrze proces badawczy rozpoczyna się w ostatnim 

tygodniu zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją danego roku akademickiego. 

3. Ankieta przeprowadzana jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem Uniwersyteckiego 

Systemu Obsługi Studiów (zwanym dalej USOS).  

4. Ocenie podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów I, II 

i III stopnia, programem kształcenia szkół doktorskich oraz studiów podyplomowych, 

prowadzone zarówno przez pracowników UMCS, doktorantów jak i osoby 

reprezentujące środowisko zewnętrzne. 

5. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  



§ 3 

Do zebranych w toku badania indywidualnych wyników poszczególnych osób mają dostęp 

poprzez system USOSweb: 

1) Rektor; 

2) Prorektor właściwy ds. kształcenia;  

3) dziekani/dyrektorzy instytutów/dyrektorzy szkół doktorskich/kierownicy 

jednostek ogólnouczelnianych – w zakresie prowadzonych w jednostce zajęć 

dydaktycznych lub zatrudnionych osób; 

4) nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane; 

5) bezpośredni przełożeni osób, o których mowa w pkt. 4 powyżej. 

 

Ogólne badanie jakości kształcenia 

 

§ 4 

1 .  Celem prowadzenia ogólnego badania jakości kształcenia jest pozyskanie opinii 

studentów oraz doktorantów UMCS w zakresie rozwiązań wpływających na jakość 

procesu kształcenia na studiach wyższych oraz na studiach III stopnia/w szkołach 

doktorskich UMCS. 

2 .  Badanie jest prowadzone w formie anonimowej ankiety, realizowanej drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem USOS na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

3 .  Badanie przeprowadza się nie rzadziej niż co dwa lata. 

 

Ankieta dla przyjętych na I rok studiów 

 

§ 5 
1. Celem ankiety dla przyjętych na I rok studiów jest w szczególności pozyskanie opinii 

osób rozpoczynających studia na danym kierunku na temat atrakcyjności oferty 

edukacyjnej UMCS. 

2. Ankietę dla przyjętych na I rok studiów przeprowadza się w terminach od 1 października 

do 31 października każdego roku akademickiego. 

3. Ankieta dla przyjętych na I rok studiów przeprowadzana jest anonimowo, 

z wykorzystaniem USOS. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

Monitoring losów zawodowych absolwentów 

 

§ 6 
1. Celem badania losów absolwentów jest monitoring karier zawodowych absolwentów 

UMCS w okresie od 1 roku do 5 lat po ukończeniu studiów. 

2. Badanie prowadzone jest w oparciu o analizę danych dostępnych w serwisie ELA 

(ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów). Wyniki 

badań wykorzystywane są w procesie zmiany oferty kształcenia i jej dostosowania do 

aktualnych potrzeb społecznych. 

3. Badanie przeprowadzane jest przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, nie 

rzadziej niż co dwa lata.  



4. Raporty końcowe, opracowane przez poszczególne jednostki, podlegają analizie na 

poziomie Wydziału i stanowią element raportu z działalności dydaktycznej składanego 

Rektorowi. 

 

Ewaluacja studiów podyplomowych  

 

§ 7 

1 .  Celem przeprowadzenia badań w ramach studiów podyplomowych jest pozyskanie 

opinii ich uczestników na temat jakości kształcenia i preferencji w wyborze studiów 

podyplomowych. 

2 .  Badanie jest prowadzone w formie anonimowej ankiety, realizowanej drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem USOS przy użyciu wzoru kwestionariusza 

stanowiącego załącznik nr 4. 

 

Badanie uczestników programu Erasmus 

 

§ 8 
1. Badanie ma na celu uzyskanie opinii studentów - uczestników programu Erasmus+ na 

temat oferty dydaktycznej, warunków kształcenia oraz doświadczeń związanych 

z pobytem w UMCS. 

2. Badanie przeprowadzane jest anonimowo, z wykorzystaniem USOS. Wzór ankiety 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

3. Ankieta prowadzona jest dwa razy w roku akademickim, po zakończeniu danego cyklu 

dydaktycznego, w terminach do 31 marca w semestrze zimowym i 31 lipca w semestrze 

letnim. 

4. Badanie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 9 

Traci moc Zarządzenie Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

                 R E K T O R 
 

 

 

 

 

 

            Prof. dr hab. Stanisław Michałowski  
 


