
Procedura ewaluacji toku studiów1 

  

Wyciąg z Uchwały RW nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. o  

Zasadach i procedurach kontroli jakości procesu dydaktycznego,  

wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez  

Radę Wydziału Historycznego 27.02.2013 r. 

 

§ 12. 

 
1.Ankiety ewaluujące cały tok studiów służą gromadzeniu opinii absolwentów i studentów kończących 

studia na danym kierunku o programach kształcenia i planach studiów. Pozwalają na stwierdzenie czy 
studia spełniają oczekiwania kandydatów oraz czy stwarzają szansę na realizację kierunkowych 

efektów kształcenia. 
2. Decyzję o przystąpieniu do ewaluacji całego toku studiów podejmuje Rada Naukowa Instytutu na 

wniosek Komisji Dydaktycznej, a w przypadku studiów doktoranckich – Rada Wydziału na wniosek 

Komisji Doktoranckiej. 
3. Wzory ankiet służących ewaluacji całego toku studiów opracowuje w przypadku: 

a) studiów I i II stopnia - Komisja Dydaktyczna Instytutu, który podjął decyzję, o której mowa w ust. 
2, w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego.   

b) studiów podyplomowych - Komisja Dydaktyczna Instytutu, który podjął decyzję, o której mowa w 

ust. 2. 
c) studiów doktoranckich - właściwy organ samorządu doktorantów w porozumieniu z Komisją 

Doktorancką. 
4. Wzory ankiet ewaluujących cały tok studiów ogłasza Dziekan Wydziału na podstawie propozycji 

zgłoszonych przez: 

a) w przypadku studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych - Rady Naukowe Instytutów, które 
podjęły decyzję, o której mowa w ust. 2. 

b) w przypadku studiów doktoranckich – Kierownika Studium Doktoranckiego, o ile podjęto decyzję, o 
której mowa w ust. 2. 

5. Procedurę przeprowadzania ewaluacji całego toku studiów, zasady opracowywania i 
interpretowania wyników ankiet, ich udostępniania oraz przechowywania opracowuje Komisja 

Dydaktyczna Instytutu, który podjął decyzję, o której mowa w ust.2., zaś w przypadku studiów 

doktoranckich – Komisja Doktorancka, o ile podjęto decyzję, o której mowa w ust. 2. 
6. Procedury i zasady, o których mowa w ust. 5 dla studiów I i II stopnia oraz studiów 

podyplomowych przyjęte przez Rady Naukowe właściwych Instytutów, zatwierdza Rada Wydziału. 
Procedury i zasady, o których mowa w ust. 5 dla studiów doktoranckich zatwierdza Rada Wydziału.  

7. Podsumowanie wyników ankiet ewaluujących cały tok studiów Komisja Dydaktyczna przedstawia 

Radzie Naukowej i Wydziałowemu Zespołowi Zapewniania Jakości Kształcenia, zaś Komisja 
Doktorancka – Radzie Wydziału i Wydziałowemu Zespołowi Zapewniania Jakości Kształcenia.   

 

 

                                                 
1 Uzupełnieniem procedury ogólnowydziałowej są procedury i zasady, o których mowa w pkt. 5. Termin ich 

ostatecznego przygotowania i zatwierdzenia przez Radę Wydziału – nie później niż trzy miesiące przed 

planowanym rozpoczęciem ewaluacji.  


