75.0201.15.2018
Decyzja nr 15
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: powołania Zespołu ds. studenckiej oceny nauczyciela akademickiego UJ
Na podstawie § 27 ust. 4a w związku z § 30 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
postanawiam, co następuje:
§1
Powołuję Zespół ds. studenckiej oceny nauczyciela akademickiego UJ, zwany dalej
„Zespołem”, na okres od dnia wejścia w życie decyzji do 30 września 2019 roku.
§2
Zespół działa w składzie:
1) dr hab. inż. Justyna Bugaj – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej –
kierownik Zespołu;
2) dr hab. Monika Bociąga-Jasik – Wydział Lekarski;
3) dr hab. Agnieszka Gniadek – Wydział Nauk o Zdrowiu;
4) dr hab. Jerzy Rosiński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
5) dr hab. Anna Sajdak-Burska – Wydział Filozoficzny;
6) dr Małgorzata Krzeczkowska – Wydział Chemii;
7) dr Barbara Worek – Wydział Filozoficzny;
8) mgr Agnieszka Feliks-Długosz – Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania;
9) mgr Piotr Ciesielski – Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu
Jagiellońskiego;
10) mgr Maria Jania-Ochel – Dział Spraw Osobowych;
11) mgr Szymon Król – przedstawiciel Samorządu Doktorantów-Towarzystwa
Doktorantów UJ;
12) Kamil Bernat – przedstawiciel Samorządu Studentów.
§3
1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie ankiety Studenckiej Oceny Nauczyciela
Akademickiego, zwanej dalej „ankietą”, które będzie realizowane w następujących etapach:
1) przygotowanie propozycji treści ankiety uwzględniającej sugestie i potrzeby zgłaszane
przez władze wydziałów w czasie prowadzonych konsultacji;
2) przygotowanie planu oceny;
3) przygotowanie pilotażowego wdrożenia ankiety;
4) monitorowanie działania zastosowanego narzędzia oceny, m.in. analiza frekwencji
uczestników badania, rewizja pytań, ewaluacja narzędzia oceny;
5) analiza wyników wdrożenia pilotażowego i ewentualna modyfikacja narzędzia oceny;
6) przekazanie ankiety Prorektorowi UJ ds. dydaktyki.

2. Zespół realizuje swoje zadania z uwzględnieniem w szczególności:
1) obowiązującego stanu prawnego oraz funkcjonujących w Uniwersytecie Jagiellońskim
zasad dokonywania oceny okresowej nauczyciela akademickiego;
2) konieczności dostosowania opisu sylwetki nauczyciela akademickiego do możliwości
technicznych oceny nauczyciela akademickiego w systemie USOSweb.
§4
Kierownik Zespołu jest zobowiązany do składania raportów o wynikach prac Zespołu
Prorektorowi UJ ds. dydaktyki oraz Prorektorowi UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

