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Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny 

warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale 

(część druga) 

 

 

Zgodnie z § 1 ust. 5 Zarządzenia Nr 23/2013 Rektora AGH z dnia 27 maja 2013 

roku ogłaszam harmonogram badań ankietowych dotyczących oceny przez 

nauczycieli akademickich warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale. 

 

Data uruchomienia ankietyzacji: 13 stycznia 2014 r. 

Data zakończenia ankietyzacji: 24 stycznia 2014 r. 

Forma ankietyzacji: papierowa, według wzorca będącego załącznikiem do 

niniejszego pisma. 

Grupa badana: wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku 

podlegającym badaniu. Każdy pracownik wypełnia jedną ankietę niezależnie od tego 

ile zajęć, na ilu stopniach studiów i w jakich salach prowadzi zajęcia. 

 

Do badań wytypowano następujące kierunki: 

 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 

o Inżynieria środowiska 

o Zarządzanie i inżynieria produkcji 

 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

o Inżynieria obliczeniowa 

o Metalurgia 

 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 

Biomedycznej 

o Informatyka stosowana 

o Inżynieria biomedyczna 

 Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

o Teleinformatyka 

 



 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

o Mechanika i budowa maszyn 

o Mechatronika 

 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

o Inżynieria środowiska 

o Ochrona środowiska 

o Turystyka i rekreacja 

 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

o Inżynieria środowiska 

 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

o Inżynieria materiałowa 

o Technologia chemiczna 

 Wydział Odlewnictwa 

o Wirtotechnologia 

 Wydział Metali Nieżelaznych 

o Zarządzanie i inżynieria produkcji 

 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

o Inżynieria naftowa i gazownicza 

 Wydział Zarządzania 

o Zarządzanie i inżynieria produkcji 

 Wydział Energetyki i Paliw 

o Technologia chemiczna 

 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

o Informatyka stosowana 

 Wydział Humanistyczny 

o Socjologia 

 

 

 

Wzorce ankiety dla każdego kierunku znajdują się w załączonym pliku archiwum. 

Ankiety należy wydrukować na drukarce laserowej (nie atramentowej). W przypadku 

kserowania proszę używać jedynie urządzeń z dobrej jakości tonerem, o poziomie 

czerni odpowiadającym wydrukowi z drukarki laserowej. Ankiet nie należy 

wypełniać ołówkiem ani bardzo jasnymi lub fluoryzującymi pisakami. 

 

Szczegóły procedury prowadzenia badań ankietowych w wersji papierowej znajdują 

się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 23/2013 w § 5.  

 

Wypełnione ankiety w zaklejonych kopertach z nazwą wydziału, nazwą 

ankietowanego kierunku, informacją o liczbie prowadzących zajęcia na danym 

kierunku, liczbie rozdanych ankiet oraz liczbie ankiet zwróconych należy dostarczyć 

do pani Małgorzaty Bartyś pok. 223, C1, IIp. do dnia 7 lutego 2014 roku.  

 



Raporty z badań zostaną wykonane centralnie w nowo zakupionym przez AGH 

systemie do skanowania i analizy ankiet papierowych. Szczegółowe wyniki ankiet 

zostaną przekazane Pełnomocnikom Dziekanów ds. Jakości Kształcenia. 

 

Przypominam, że za realizację badań zgodną z harmonogramem odpowiadają 

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia niezależnie od tego, kto 

bezpośrednio obsługuje ankiety od strony technicznej. 

 

 

 

 

 

 


