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ZARZĄDZENIE Nr 092/06/2022 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 01 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie organizacji monitoringu nastrojów i potrzeb studentów 
 
 

1. Na podstawie uwag Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującego kierunek 
zarządzanie na Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu w dn. 26-27.03.2022 r., §15 ust. 4 pkt. 
3 Statutu Uczelni i w związku z §4 ust. 1 pkt 11  Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia z dniem 01 października 2022 roku 
wprowadza się w życie sformalizowaną Procedurę monitoringu nastrojów i potrzeb studentów. 

2. Procedurze podlegają studenci wszystkich semestrów i form kształcenia w Wyższej Szkole Bez-
pieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

3.  Procedura prowadzona jest na szczeblu Wydziału oraz na szczeblu Uczelni w każdym miesiącu, 
za wyjątkiem sierpnia. 

4. Osobami upoważnionymi do kontaktu są osoby wskazane przez Dziekana Wydziału (na szczeblu 
wydziału) oraz przez prorektora właściwego ds. studenckich (na szczeblu Uczelni). 

5. Monitoring odbywa się w formie telefonicznej oraz w formie elektronicznej ankiety, jego podstawę 
stanowią analogicznie szablon monitoringu przeznaczony dla szczebla wydziału: zał. 1, szablon 
monitoringu przeznaczony dla szczebla Uczelni zał. nr 2, elektroniczna ankieta zał. nr 3. 

6. Monitoring odbywa się wg. harmonogramu opracowywanego w każdym semestrze przez prorekto-
ra właściwego ds. studenckich. 

7.  Zbiorcze zestawienie wyników monitoringu wraz z uwagami oraz propozycjami działań napraw-
czych zał. nr 4 i zał. nr 5 opracowywane jest przez prorektora właściwego ds. studentów po za-
kończeniu każdego semestru oraz przekazywane do działu edukacji w celu podjęcia możliwych 
działań mających na celu podniesienie poziomu zadowolenia studentów oraz poprawy jakości 
kształcenia. 

8. Odpowiedzialnym za wdrożenie w życie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego za-
rządzenia czyni się prorektora właściwego ds. studentów. 

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Załącznik:  
1. Szablon monitoringu – Wydział 
2. Szablon monitoringu – Uczelnia 
3. Szablon monitoringu – elektroniczna ankieta 
4. Szablon monitoringu – zbiorcze zestawienie 
5. Wzór raportu z monitoringu 
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dr Andrzej ZDUNIAK 
 

Wykonano w 10 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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