Protokół z posiedzenia
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
z dnia 15 maja 2017 r.

Temat posiedzenia :
Aktualizacja procedury przeprowadzania ankietyzacji.

Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy.

Obecny na posiedzeniu dr Grzegorz Śliwiński, koordynator do spraw wdrażania
systemu informatycznego Uczelnia XP, odpowiedział na pytania i wątpliwości
członków komisji odnośnie sytemu Ankieta XP.
Źródłem danych wg dr Śliwińskiego mogą być:
- planowanie obciążenia dydaktycznego, wadą tego źródła jest warunek 100%
udziału w przedmiocie, czyli nie będą uwzględniane ewentualne zastępstwa;
- realizacja planu, w której brani są pod uwagę tylko i wyłącznie ci
nauczyciele, którzy fizycznie prowadzili zajęcia.
Obecna na posiedzeniu Prorektor ds. kształcenia prof. Bożena Śmiałkowska
wyraziła obawę, że studenci w trakcie prowadzenia zajęć przez nauczyciela
zastępującego innego, nie będą faktycznie wiedzieli kogo oceniają. Pani Rektor
wyraziła również nadzieję, że jak w systemie układany jest plan to widnieje w
nim obciążenie rzeczywiste. Pani Rektor wyraziła również opinię, że na tym
etapie pracy nad procedurą brakuje jej jasno sformułowanych i nadanych
odpowiedzialności pełnomocników ds. ankietyzacji.
Dziekan Piela zapowiedział, że w przypadku ankietyzacji elektronicznej
pełnomocnik ds. ankietyzacji powinien się skupić na aktywizowaniu studentów.
Dr hab. inż. Agata Witczak przekazała uwagi studentów z Wydziału Nauk o
Żywności i Rybactwa, którzy obawiają się elektronicznej formy ankietyzacji z
uwagi na ich zdaniem zagrożenie dla ochrony anonimowości.
Dr Banaś zaproponowała umieszczenie w systemie Ankieta Xp informacji o
ochronie danych osobowych po zalogowaniu się do systemu.
Dr Wróbel zgłosiła uwagę, żeby w sprawozdaniu z wyników ankietyzacji
wprowadzić uwagę, że średnia ocen poniżej 4,0 wymusza indywidualną
reakcję kierownika jednostki, natomiast średnia poniżej 3,0 wymusza
automatycznie hospitację zajęć, zresztą zgodnie z procedurą hospitacji.
Uwaga dr Banaś ( WI ) – zarządzenie o obszarach ( aktualizowane zarządzenie
nr 30/2013 r. ) w obszarze III, pkt 1 w „danych źródłowych” pojawia się
ankieta Uczelni, a we wspomnianej ankiecie nie ma pytania o bazę
dydaktyczną i laboratoryjną.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do kwestionariusza
ankiety Uczelni pytania o bazę dydaktyczną i laboratoryjną. Propozycję
przyjęto jednomyślnie.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem źródła planu
ankietyzacji, który ma zostać sporządzany na podstawie planu obciążeń.
Propozycje przyjęto jednomyślnie.
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