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Zarządzenie Nr 33/21 

  

z dnia 29 marca 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
zmieniające zarządzenie Nr 40/10 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad 
badania oceny zajęć dydaktycznych przez studentów studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 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.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, w związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi po kontroli 
w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu doskonalenia jakości kształcenia 
przeprowadzonymi przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej, zarządzam, co następuje:  

 

§ 1  
W Zasadach badania oceny zajęć dydaktycznych przez studentów studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wprowadzonych 
zarządzeniem Nr 40/10 z dnia 3 sierpnia 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w części Postanowienia ogólne:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Badanie oceny zajęć dydaktycznych przeprowadzane jest dwukrotnie  

w danym roku akademickim: w semestrze zimowym i letnim.”; 
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Badanie oceny zajęć dydaktycznych jest przeprowadzane podczas ostatnich lub 
przedostatnich zajęć. Zaleca się przeprowadzenie badania przed wystawieniem 
oceny końcowej z przedmiotu.”; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Badanie oceny zajęć dydaktycznych obejmuje wszystkich nauczycieli 

akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia (w ramach umów cywilnoprawnych) 
oraz doktorantów, którym powierzono prowadzenie zajęć w danym semestrze.”; 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a – 4c w brzmieniu: 
„4a. Badanie oceny zajęć dydaktycznych jest prowadzone na wszystkich kierunkach 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz w ramach Szkoły 
Doktorskiej. 

 4b. Badanie oceny zajęć dydaktycznych obejmuje wszystkie przedmioty  
i wszystkie formy prowadzenia zajęć określone w programie studiów/kształcenia 
(w tym zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość). 

 4c. Rektor może podjąć decyzję o wyłączeniu określonej grupy przedmiotów  
z badania.”; 

e) uchyla się ust. 6 i 7; 
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Badanie oceny zajęć dydaktycznych przeprowadza się z zachowaniem zasady 
poufności i dobrowolności.”; 

 
2) w części Przebieg badania ankietowego: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na potrzeby badania oceny zajęć dydaktycznych tworzy się bazy danych 

prowadzących zajęcia studentów/doktorantów oraz przedmiotów objętych 
programem studiów/kształcenia.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Badanie oceny zajęć dydaktycznych przeprowadza Dział Doskonalenia Jakości 
Kształcenia, we współpracy z Centrum Informatycznym.”; 

c) uchyla się ust. 4 i 5; 
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wyniki badań oceny zajęć dydaktycznych są prezentowane w formie raportów 
zawierających wybrane statystyki dla każdego pytania zawartego  
w kwestionariuszu oceny oraz uwagi respondentów (jeśli zostały zawarte  
w ankiecie).”; 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Wyniki badań oceny zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 6, otrzymują: 

1) indywidualnie prowadzący zajęcia, 
2) zbiorczo według właściwości: 

a) Prorektor właściwy ds. Edukacji,  
b) Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia, 
c) Dyrektor Szkoły Doktorskiej, 
d) Kierownicy katedr, których podwładni zostali poddani badaniu 

ankietowemu, 
e) Kuratorzy kierunków, zgodnie z listą osób prowadzących zajęcia na danym 

kierunku.”; 
f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wyniki badań oceny zajęć dydaktycznych są udostępniane do wglądu 
przedstawicielom władz Parlamentu Studenckiego, Samorządu Doktorantów.”; 

g) uchyla się ust. 11; 
 

3) zmienia się nazwę trzeciej części z „Postanowienia ogólne" na „Postanowienia końcowe”; 
 

4) w części Postanowienia końcowe: 
ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Wypełnione kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych w wersji papierowej lub 
elektronicznej nie są udostępniane ocenianym pracownikom ze względu na 
zapewnienie anonimowości badania. 

 2. Archiwizację kwestionariuszy oceny zajęć dydaktycznych w wersji papierowej 
zapewnia Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia, a w przypadku wersji 
elektronicznej – Centrum Informatyczne. 

 3. Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych są przechowywane w Dziale 
Doskonalenia Jakości Kształcenia i na serwerach Centrum Informatycznego  przez 
okres nie krótszy niż 5 lat po upływie którego podlegają zniszczeniu, zgodnie  
z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie.”. 

 
§ 2  

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.  

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


