
 

 

 

Poz. 22 

 

UCHWAŁA NR 22 

UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej przez 

studentów okresowej ewaluacji pracy kierowników jednostek dydaktycznych 

 oraz kierowników studiów 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  

z 2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 3 pkt 12 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Formułuje się wytyczne dotyczące trybu i standardów dokonywanej przez 

studentów okresowej ewaluacji pracy kierowników jednostek dydaktycznych oraz 

kierowników studiów, zwane dalej „wytycznymi”. 

2. Wytyczne stanowią załącznik do uchwały. 

3. Wytyczne stosuje się od roku akademickiego 2021/2022. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący URK: S. Żółtek 
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Załącznik  
do uchwały nr 22 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej przez studentów okresowej ewaluacji 
pracy kierowników jednostek dydaktycznych oraz kierowników studiów 

 
  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE TRYBU I STANDARDÓW DOKONYWANEJ PRZEZ 
STUDENTÓW OKRESOWEJ EWALUACJI PRACY KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK 

DYDAKTYCZNYCH ORAZ KIEROWNIKÓW STUDIÓW 

§ 1 

Definicje 

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają: 

1) ewaluacja – dokonywana przez studentów okresowa ewaluacja pracy kierowników 

jednostek dydaktycznych oraz kierowników studiów; 

2) KJD – kierownik jednostki dydaktycznej;  

3) przegląd – monitorowanie, czy działania na rzecz jakości kształcenia, procedury, 

praktyki, procesy realizowane przez KJD lub kierowników studiów oraz uzyskane 

rezultaty są zgodne z planowanymi, a także czy rezultaty te są efektywnie 

wykorzystywane, odpowiednio do przyjętych założeń. 

§ 2 

Przeprowadzenie ewaluacji 

1. Ewaluację przeprowadza się minimum raz w roku akademickim. 

2. Zakres i szczegółowy tryb ewaluacji określa KJD za zgodą właściwego 

organu samorządu studentów. 

3. Rekomenduje się, aby ewaluacja miała formę przeglądu, uwzględniającego 

w szczególności cykliczne spotkania ze studentami. 

4. Rekomenduje się, aby ewaluacja uwzględniała specyfikę wynikającą z roku 

studiów, kierunku studiów, formy studiów, profilu studiów, realizowanej specjalności. 

5. Rekomenduje się, aby ewaluacja odnosiła się w szczególności do 

następujących kryteriów: 

1) terminowości przekazywania rozkładu zajęć, sylabusów przedmiotów, 

harmonogramu sesji egzaminacyjnej; 

2) otwartości na potrzeby studentów w zakresie rozkładu zajęć, obsady zajęć, zasad 

zapisów na zajęcia, oferty zajęć do wyboru; 

3) dostępności KJD, kierowników studiów, opiekunów roku na regularnych dyżurach; 

4) jakości komunikacji KJD i kierowników studiów ze studentami, w tym możliwości 

zgłaszania problemów oraz informacji zwrotnej co do sposobów ich rozwiązywania; 

5) wsparcia studentów w zakresie realizacji praktyk zawodowych oraz mobilności; 

6) wsparcia studentów ze szczególnymi potrzebami: szczególnie uzdolnionych, 

narażonych na wykluczenie, studentów z niepełnosprawnościami; 



7) otwartości na opinie studentów na temat metod i technik kształcenia oraz weryfikacji 

efektów uczenia. 

§ 3 

Wnioski z ewaluacji 

1. Wnioski z ewaluacji opracowuje rada dydaktyczna właściwa dla danego 

kierunku studiów. Rekomenduje się, by opracowanie wniosków odbywało się w ramach 

komisji rady dydaktycznej, w pracach której biorą udział studenci, z wyłączeniem KJD 

oraz kierownika studiów. 

2. Wnioski z ewaluacji są przekazywane do wiadomości Uniwersyteckiej Radzie 

ds. Kształcenia. 

3. O wnioskach z ewaluacji informowani są studenci jednostki dydaktycznej  

w sposób uzgodniony z właściwym organem samorządu studentów. 

 


