RP-0211-69/2020

Zarządzenie nr 69/2020
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 19 maja 2020 roku
w sprawie procedury zasięgania opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bezpośrednio po ukończeniu studiów
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 i § 43 ust. 7 Statutu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się procedurę zasięgania opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bezpośrednio po ukończeniu studiów,
stanowiącą załącznik i integralną część zarządzenia.
§2
Traci moc zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bezpośrednio
po ukończeniu studiów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
/-/
prof. dr hab. Jan Pikul

Załącznik do Zarządzenia Rektora UPP
nr 69/2020 z dnia 19 maja 2020 roku

KARTA PROCEDURY
Zakres przedmiotowy: zasięganie opinii absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich bezpośrednio po ukończeniu studiów
Formularze: ankieta oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu (F1), raport z analizy
ankiet (F2)
Uczestnicy procesu: absolwenci, rady programowe kierunków studiów (RPKS), dziekanaty
Właściciel procesu: rady programowe kierunków studiów

Graficzne przedstawienie przebiegu procedury
Dziekanaty przeprowadzają ankietyzację absolwentów po egzaminie dyplomowym lub
przy odbieraniu dyplomu (F2)

Zebrane ankiety dziekanaty przekazują RPKS w terminie do 15 marca za semestr
zimowy i do 30 września za semestr letni

RPKS opracowuje wyniki ankiet wykorzystując wzór raportu określony formularzem F2

Opracowane wyniki ankietyzacji absolwentów RPKS wykorzystuje do systematycznej
oceny programu studiów i jego doskonalenia oraz do przygotowania corocznego raportu
z funkcjonowania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

Formularz F1
ANKIETA OCENY STUDIÓW
bezpośrednio po ich ukończeniu
Szanowni Państwo,
w trosce o zapewnianie wysokiej jakości kształcenia prosimy o wypełnienie poniższej ankiety
i udzielenie szczerych odpowiedzi.
Rada Programowa Kierunku Studiów

Kierunek studiów: ………………………………………………………………………………………

Studia:
 pierwszego stopnia
 drugiego stopnia
 jednolite studia magisterskie

Forma:



stacjonarne
niestacjonarne

Legenda odpowiedzi:
1 – zdecydowanie nie
2 – raczej nie
3 – trudno powiedzieć / nie mam zdania
4 – raczej tak
5 – zdecydowanie tak

OCENA PROGRAMU STUDIÓW
1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z wyboru kierunku studiów?
2. Czy program studiów w ogólnej ocenie spełnił Pana/Pani
oczekiwania?
3. Czy program studiów pozwolił uzyskać podstawowe umiejętności
praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej?
4. Czy program studiów umożliwił nabycie kompetencji społecznych
przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (np. umiejętności
samokształcenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
komunikowania się, itp.)?
5. Czy poziom kadry akademickiej spełnił Pana/Pani oczekiwania?
6. Czy poziom nauczania języka obcego był wystarczający?
7. Czy jakość polecanych materiałów dydaktycznych była
wystarczająca?
8. Czy liczba zajęć praktycznych spełniła Pani/Pana oczekiwania (np.
laboratoria, ćwiczenia terenowe)?
9. Czy udział praktyk zawodowych w programie studiów był
wystarczający? (dotyczy studiów, których program je przewiduje)
10. Czy nadzór ze strony opiekuna pracy dyplomowej był zadawalający?
(dotyczy studiów, których program przewiduje jej przygotowanie)

OCENA WARUNKÓW STUDIOWANIA
1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pracy dziekanatu?
2. Czy infrastruktura dydaktyczna Uczelni była odpowiednia (sale
wykładowe, sale ćwiczeń, laboratoria)?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Czy dostępność i funkcjonowanie internetu w Uczelni były
zadawalające?
4. Czy zajęcia sportowe były atrakcyjne? (dotyczy studiów, których
program je przewiduje)
5. Czy baza socjalna Uczelni spełniła Pana/Pani oczekiwania (domy
akademickie, stołówka, mała gastronomia)?
6. Czy w trakcie studiów istniała możliwość udziału w programach
wymiany i praktykach zagranicznych?
7. Czy istniała możliwość realnego wpływu studentów na funkcjonowanie
uczelni, np. poprzez organy samorządu studenckiego?
8. Czy dostęp do literatury specjalistycznej był na Uczelni wystarczający
(zbiory biblioteczne, podręczniki, skrypty)?
9. Czy funkcjonowanie strony internetowej Uczelni/Wydziału spełniło
Państwa oczekiwania (dostępność informacji on-line, plany studiów,
aktualne komunikaty, adresy mailowe pracowników, wirtualny
dziekanat)?
10. Czy skorzystał Pan/Pani z uczelnianego systemu pomocy w
planowaniu kariery i wejściu na rynek pracy?

Pytania otwarte
1. Które przedmioty z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej uważa Pan/Pani za
szczególnie przydatne (proszę wymienić):
a) ………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………...
c) …………………………………………………………………
2. Treści nauczania których przedmiotów należałoby wg Pana/Pani udoskonalić i bardziej
dostosować do przyszłej pracy zawodowej? (proszę wymienić):
a) ………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………...
c) …………………………………………………………………
3. Inne uwagi i sugestie o studiach:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Czy ukończony kierunek studiów jest godny polecenia?
zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Formularz F2
Raport z analizy ankiet oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu
Rok akademicki: ……………………………………….
Kierunek studiów: ………………………………………………………………………………
Liczba absolwentów / liczba wypełnionych ankiet ……… / ………

1. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena programu studiów”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Wnioski wynikające z ankiety w części „ocena warunków studiowania”
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Wnioski wynikające z pytań otwartych
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Wnioski wynikające z innych uwag i sugestii absolwentów
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Sporządził:
Podpis:…………………………

Data:……………………

