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1. Cel procedury  

Celem procedury jest ujednolicenie sposobu pozyskiwania opinii absolwentów na temat programu 

studiów oraz organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Agrobioinżynierii. 

Anonimowa ankieta służy do przeprowadzenia statystycznej analizy zawartych w niej odpowiedzi.  
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2. Zakres procedury  

Zakres procedury obejmuje absolwentów III stopnia Wydziału Agrobioinżynierii w dziedzinie nauk 

rolniczych w dwóch dyscyplinach: agronomia; ochrona i kształtowanie środowiska. Absolwent po 

uzyskaniu kwalifikacji trzeciego stopnia jakim jest stopień naukowy doktora składa dobrowolnie i 

anonimowo wypełnioną ankietę stanowiącą ocenę ukończonych studiów doktoranckich w wersji 

papierowej. Ankieta składana jest w dziekanacie najpóźniej w czasie rozliczania się absolwenta, tj.   

podczas składania karty obiegowej.  

 

3. Kompetencje i odpowiedzialności  

1. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą:  

a) dziekan – odpowiada za ogólny nadzór nad realizacją niniejszej procedury,  

b) kierownik studiów doktoranckich odpowiada za nadzór nad realizacją niniejszej procedury,  

c) pracownik dziekanatu odpowiada za zorganizowanie procesu ankietyzacji wśród doktorantów. 

Wydanie arkusza ankiety, zebranie a następnie przekazanie do Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, 

d) Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia – opracowuje wyniki ankiet i przygotowuje raport, 

który zawiera opracowane wyniki i zalecenia. Raport przekazuje dziekanowi, 

g) absolwent studiów III stopnia wypełnia i składa ankietę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. Definicje  

 

4.1. Ankieta podsumowująca studia III stopnia – narzędzie wykorzystywane w badaniach 

Arkusz ankiety zawiera 10 pytań stanowiących ocenę w skali 2-5 ukończonych studiów doktoranckich 

oraz miejsce na uwagi i sugestie na temat ukończonych studiów doktoranckich (komentarz własny). 

 

5. Tryb postępowania  

 

5.1. Zasięganie opinii absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów doktoranckich. 

Za organizację ankietyzacji dyplomantów odpowiada pracownik dziekanatu. Nadzór sprawuje 

kierownik Studiów Doktoranckich. Absolwenci dobrowolnie i anonimowo wypełniają ankietę 

stanowiącą ocenę ukończonych studiów III stopnia. Ankietyzacja przeprowadzana jest bezpośrednio po 

ukończeniu studiów a najpóźniej w momencie rozliczania się absolwenta z dziekanatem przy składaniu 

karty obiegowej. Narzędziem badawczym jest arkusz ankiety w wersji papierowej (załącznik WA-

A2.1). Absolwent pobiera z dziekanatu arkusz ankiety i oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w 

badaniu i na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie 

(załącznik WA-A2.2). Wypełnione arkusze ankiet i oświadczenia zbierane są w dziekanacie do koperty 

do 30 września każdego roku. 

Wyznaczony pracownik dziekanatu przekazuje w zaklejonej kopercie zebrane arkusze ankiet do 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w terminie do 2 października każdego roku. 
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5.2. Opracowanie raportu 

1. Ankiety zebrane od absolwentów z każdego zakończonego cyklu kształcenia podlegają analizie. 

2. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia opracowuje wyniki ankiet w terminie do 31 

października każdego roku.  

3. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przedstawia dziekanowi w terminie do 15 listopada 

każdego roku w formie raportu (załącznik nr WA-A1.3) opracowane wyniki ankietyzacji absolwentów 

wraz z wnioskami i zaleceniami. 

4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedstawia wyniki ankiet Radzie 

Wydziału w formie sprawozdania w roku akademickim następującym po zakończeniu danego cyklu 

oceny ankietowej. 

5. Dokumentacja każdego cyklu oceny ankietowej podlega archiwizacji do następnego cyklu.  

6. Za przechowywanie dokumentacji odpowiedzialny jest kierownik dziekanatu.   

7. Za realizację zaleceń wynikających z oceny absolwentów odpowiada Kierownik Studiów 

Doktoranckich.  

8. Sprawozdania są archiwizowane i przechowywane w dziekanacie.  
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6. Graficzny opis procedury 

Ankietyzacja doktoranta 

Absolwent pobiera arkusz ankiety oraz oświadczenie w wersji papierowej z dziekanatu.  

Absolwent składa wypełniony arkusz ankiety wraz z oświadczeniem w dziekanacie najpóźniej przy 

składaniu karty obiegowej (rozliczaniu się). 

Pracownik dziekanatu przekazuje w zaklejonej kopercie arkusze ankiet WKdsJK.  

 

Analiza ankiet 

Ankiety absolwentów z każdego zakończonego cyklu kształcenia podlegają analizie.  

Opracowanie raportu 

WKdsJK opracowuje wyniki ankiet.  
Wyniki ankiet przedstawia w formie raportu.  

Raport zawiera opracowane wyniki ankietyzacji i 

zalecenia. 

 

Raport zostaje złożony dziekanowi.  

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia przedstawia raport z ankietyzacji Radzie 

Wydziału. 
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7. Załączniki  

 

1. Arkusz ankiety podsumowującej studia III stopnia (WA-A2.1) 

2. Oświadczenie absolwenta (WA-A2.2) 

3. Wzór raportu z analizy ankiet dyplomanta (WA-A2.3) 

 

 

 

8. Dokumenty związane:  

1. Uchwała Senatu UP w Lublinie nr 43/2012-2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wewnętrznego 

systemu zrządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie . 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie 

podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej. 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

        


