Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej wszyscy Studenci,
z którymi mieli Państwo zajęcia (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego,
drugiego, trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych), będą mogli wziąć udział w
ankiecie ewaluacyjnej. Zostanie ona po raz kolejny przeprowadzona w formie elektronicznej
w systemie USOS. Studenci uzyskają do niej dostęp po zakończeniu zajęć w semestrze
zimowym (4 lutego – 22 lutego 2017 r.).

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.
Bardzo proszę o zapoznanie się z pytaniami, na które będą odpowiadać Studenci. Ankieta
jest dla Studentów formalnie obowiązkowa, a także jest w pełni anonimowa, udział w niej w
żaden sposób nie wiąże się z uzyskaniem zaliczenia zajęć.
Procedura ankietowania została opisana w uchwale Rady Wydziału Filologicznego, która jest
dostępna na stronie internetowej Wydziału.

Dane dotyczące wyników ankiet studentów odnoszące się do poszczególnych zajęć, które
prowadzili Państwo w semestrze zimowym r. akad. 2016/2017, będą dostępne po zamknięciu
i wstępnym opracowaniu ankiet, to jest po 1 marca: zestawienia pojawią się w Państwa
kontach w systemie USOS. Studenci otrzymają wyłącznie zbiorczą informację dotyczącą
wyników oceny tych zajęć, w których brali udział. Zastępcy dyrektorów ds. dydaktyki
Państwa jednostek będą mieli dostęp do danych zbiorczych obejmujących oceny uzyskane
przez Pracowników tych jednostek; zobowiązani są oni do zachowania w tym zakresie zasad
dotyczących postępowania z informacjami poufnymi o charakterze służbowym. W formie
danych zbiorczych wyniki otrzyma Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz
władze dziekańskie.

Bardzo uprzejmie proszę o potraktowanie wyników ankiet jako elementu istotnej wiedzy i
informacji związanej z naszą pracą dydaktyczną. Proszę także o kolejne uwagi odnoszące się
do narzędzia badania, jakim jest ankieta w formie elektronicznej. Wszelkie trudności i
problemy, które mogą się pojawić, będą analizowane i w miarę możliwości korygowane.
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