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1. Cel i zakres procedury
Procedura opisuje sposób pozyskania informacji i monitorowania przyczyn rezygnacji
studentów ze studiów na WNB celem zdefiniowania środków zaradczych ograniczających
ten proces.
2. Odpowiedzialność
Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia – aktualizacja
kwestionariusza ankiet (nie rzadziej niż raz na 3 lata, w porozumieniu z Prodziekanem ds.
dydaktycznych), przygotowanie raportu podsumowującego (raz w roku, nie później niż do
grudnia roku, w którym zakończył się oceniany rok akademicki), przekazanie wyników
Dziekanowi WNB.
Upoważniony pracownik dziekanatu – przeprowadzenie ankiety, zestawienie wyników
ankiet, przekazanie ich Przewodniczącemu Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia po
zakończeniu roku akademickiego.
3. Opis postępowania
3.1. Termin
Każdorazowo w momencie rezygnacji studenta ze studiów na WNB.
3.2. Zasady
Ocenie ankietowej podlegają wszyscy studenci oraz doktoranci WNB rezygnujący ze
studiów.
Ankieta ma formę pisemną i anonimową.
3.3. Tryb i zakres składania dokumentów
Ankiety są przechowywane w Dziekanacie WNB przez okres minimum pięciu lat.
Stanowią
informację
poufną,
wykorzystywaną
wyłącznie
na
potrzeby
monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB.
4. Załączniki
11.1.- A01 – Ankieta przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB

11.1.- A01 – Ankieta przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i wskazanie przyczyny/przyczyn rezygnacji
ze studiów podjętych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani/Pana
pomoc w poznaniu powodów rezygnacji ze studiów przyczyni się do poprawy warunków
studiowania i przygotowania programów wspierających studentów w procesie kształcenia na
naszym Wydziale.
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I II
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III
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* Proszę zakreślić właściwe
** Proszę wpisać właściwe
Proszę wskazać 1-2 najważniejsze powody rezygnacji ze studiów
Zmiana uczelni, wydziału lub kierunku studiów
Odnalezienie lepszej oferty dydaktycznej
Rozczarowanie programem studiów i/lub formą prowadzenia zajęć
Niski poziom nauczania
Kłopoty z opanowaniem materiału i/lub niezaliczenie semestru
Brak perspektyw zawodowych po ukończeniu studiów
Złe traktowanie przez nauczycieli akademickich
Niedostateczne wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych
Niekoleżeńskość lub brak akceptacji koleżanek/kolegów
Dyskryminacja (np. ze względu na różnice kulturowe, pochodzenie, płeć lub
orientację seksualną)
Problemy rodzinne lub zdrowotne
Problemy finansowe
Zmiana zainteresowań zawodowych lub planów życiowych
Zła obsługa w dziekanacie, nieżyczliwość lub opieszałość
Brak pomocy i wsparcia ze strony Uczelni
Brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych
Inne:
Uwagi
dodatkowe
na temat
wskazanych
powodów
rezygnacji:
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