
ZARZĄDZENIE NR 3/10/2018 

REKTORA COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁY GŁÓWNEJ MENEDŻERSKIEJ 

z dnia 6 października 2018 r. 

w sprawie zasad dokonywania przez studentów oceny nauczycieli akademickich i innych 

osób prowadzących zajęcia w zakresie wypełniania przez nich obowiązków związanych z 

kształceniem obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019  

Na podstawie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. poz. 1668oraz na podstawie Uchwały Senatu Collegium Humanum Szkoły 

Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie nr 9/10/18 z dnia 5 października 2018 r. 

zarządzam co następuje:  

§1 

Ankietyzacja jest integralną częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą w Warszawie. Celem 

ankietyzacji jest pozyskanie opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych dotyczącej 

wypełnienia przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia obowiązków 

związanych z kształceniem.  

§2 

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska przeprowadza corocznie ankiety, w 

których, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych oceniają pracowników 

prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie wypełniania przez nich obowiązków 

związanych z kształceniem.  

§3 

Ankiety skierowane są do: studentów kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych 

prowadzonych w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej z siedzibą w 

Warszawie.  

§4 

Ankiety dotyczące oceny pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie 

wypełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem są anonimowe i 

przeprowadzane w formie papierowej.  

§5 

Pytania ankietowe są opracowywane przez Radę ds. Jakości Kształcenia.  

 

 

 



§6 

Wyniki ankiet są opracowywane w postaci raportów i przekazywane ocenianym 

pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne. Zbiorcze wyniki ankiet są udostępniane 

studentom w formie syntetycznego raportu umieszczonego na stronie internetowej Uczelni w 

odpowiedniej zakładce.  

§7 

Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 i 1 a do niniejszego zarządzenia.  

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/10/2018 z dnia 6 października 2018 r. w sprawie 

zasad dokonywania przez studentów oceny nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia w zakresie wypełniania przez nich obowiązków związanych z 

kształceniem obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019 

 

 

Kierunek studiów:  

Rok akademicki:  

Semestr: letni / zimowy 

GRUPA: …………………………………  
 

 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety stawiając znak „X” w wybranej kratce:  

Пожалуйста, заполните следующую анкету, поставив «Х» в выбранном поле: 

Please fill out the following questionnaire by placing an "X" in the selected box 

 
5 - zdecydowanie tak / определенно да / definitely yes. 

4 – tak / так / Yes.  

3 - częściowo tak-częściowo nie / частично да-частично нет / partly yes partly not. 

2 – nie / не/ no. 

1 - zdecydowanie nie / определенно нет /definitely not. 

 

lub zakreślając odpowiedź „nie wiem/ nie mam zdania”  

или удалив ответ "я не знаю / у меня нет мнения" 

or by specifying the answer "I do not know / I have no opinion" 
 

Uczestnictwo na zajęciach wypełniającego ankietę: 
powyżej 75%; od 51% do 75%; od 25% do 50%; poniżej 25%  
 
Участие в классе, который завершает опрос: 
более 75%; от 51% до 75%; от 25% до 50%; менее 25% 
 
Participation in the class that completes the survey:  
over 75%; from 51% to 75%; from 25% to 50%; less than 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Przedmiot, Imię i Nazwisko Wykładowcy /  

       Tема, Имя и Фамилия Лекторов/ 

       Subject, Name and Surname of the Lecturer.s 
 

Pytanie / Question 
 

5 zdecydowanie 
tak / 

определенно 

да /definitely 
yes 

4  
 Tak / 

так/ Yes 
 
 

3 
częściowo tak 
częściowo nie / 

частично да-

частично нет 

/partly yes 
partly not 

2  
Nie / 

не/  
no 
 

1  zdecydowanie nie 
/  
определенно нет/ 
definitely not 
 
 

Czy treści przedmiotu realizowane na zajęciach 

były zgodne z sylabusem przedmiotu ? /  

Было ли содержание предмета реализовано 

во время занятий в соответствии с учебной 

программой предмета? /  

Was the content of the subject implemented 

during the classes well prepared and organized ? 

     

Czy sposób przekazywania treści przedmiotu 

był zrozumiały i uporządkowany? /  

Был ли метод передачи содержания 

предмета понятным и упорядоченным?/ 

Was the method of communicating the subject 

matter comprehensible? 

     

Czy prowadzący wskazywał niezbędne 

materiały do zajęć? /  

Указал ли учитель необходимые материалы 

для занятий?/ 

Did the teacher indicate the necessary materials 

for the classes? 

     

Czy prowadzący inspirował studentów do 

samodzielnego myślenia? /  

Вдохновлял ли учитель учеников мыслить 

самостоятельно?/ 

Did the teacher inspire students to think 

independently? 

     

Czy została zrealizowana przewidziana w planie 

liczba godzin zajęć? /  

Выполнено ли количество классов, 

предусмотренных в плане 

Has the number of classes provided for in the 

plan been implemented? 

     

Czy prowadzący rozpoczynał zajęcia 

punktualnie? /  

Учитель начал уроки пунктуально?/ 

Does the teacher start the classes punctually? 

     

Czy prowadzący miał życzliwy stosunek do 

studentów?  /  

Учитель дружелюбно относился к 

ученикам?/ 

Did the teacher have a friendly attitude towards 

students? 

     

 

 



Załącznik nr 1a do Zarządzenia Rektora nr 3/10/2018 r. w sprawie zasad dokonywania przez 
studentów oceny nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w zakresie 
wypełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem obowiązujących od roku 
akademickiego 2018/2019 
 
ANKIETA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA BOS ORAZ DZIAŁU REKRUTACJI 

Pytanie  
 

5 
zdecydowanie 
tak  

4  
 Tak  
 
 

3 
częściowo tak 
częściowo nie  
 

2  
Nie  

1  
zdecydowanie nie  
 
 

Życzliwość pracowników 
BOS i ich podejście do 
studenta 

     

Sprawność załatwiania 
spraw w BOS 

     

Rzetelność przekazywania 
informacji na temat toku 
studiów 

     

Przepływ informacji 
dotyczących spraw 
stypendialnych w 
dziekanatach 

     

Komunikatywność       

Kultura osobista       

Terminowość (czas) 
realizacji sprawy 

     

Czy godziny otwarcia są 
odpowiednie 

     

Inne dodatkowe uwagi 
 

 
 
 

 


