
Uchwała Nr 66/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 marca 2013 roku 

 

 

w sprawie:  określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych 

w AWF Warszawa będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich 

oraz wprowadzenia ankiety dotyczącej nakładu pracy studenta 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, póz. 1365 z późn. zm.) oraz § 82 ust. 5 Statutu AWF Warszawa, realizując założenia 

uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, Senat Uczelni, po rozpoznaniu na posiedzeniu 

w dniu 19 marca 2013 roku wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, postanawia uchwalić 

zasady i tryb przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich, które zostały określone w załączniku do 

niniejszej uchwały. Wprowadza się jednocześnie, jako załącznik do wskazanych wyżej „Zasad”, 

ankietę dotyczącą nakładu pracy studenta. 

 

§ 2 

1. Zasady i tryb przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF w Warszawie, będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich, określone w załączniku do niniejszej 

uchwały, stosuje się odpowiednio i przy uwzględnieniu specyfiki tych studiów, do uczestników 

studiów doktoranckich. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF w Warszawie, będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich, określone w załączniku do niniejszej 

uchwały, stosuje się odpowiednio i przy uwzględnieniu specyfiki tych studiów, do słuchaczy 

studiów podyplomowych oraz uczestników kursów prowadzonych przez Uczelnię. Ankietyzacja 

słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów na zasadach określonych w załączniku 

do niniejszej uchwały będzie się odbywała po uruchomieniu stosownych modułów 

w elektronicznym systemie Uczelnia XP. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się dotychczas obowiązujące w Uczelni 

przepisy dotyczące ankietyzacji zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem przepisów dotyczących ankiet 

prowadzonych wśród absolwentów AWF Warszawa), w szczególności zarządzenie 

Nr 18/2007/2008 z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

ankietyzacji procesu dydaktycznego oraz aneks do wskazanego wyżej zarządzenia z dnia 25 

lutego 2008 r. 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

Załącznik: 

1) Zasady i tryb przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej 

elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenie ankiety dotyczącej nakładu 

pracy studenta, wraz z załącznikami. 


