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Pismo okólne nr 2 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 29 marca 2013 roku 

 

w  sprawie: zasad przetwarzania i udostępniania wyników ankietowej oceny osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne i pracowników administracyjnych 

obsługujących studentów 

 

 

Wyniki ankietowej oceny osób prowadzących zajęcia dydaktyczne przeprowadzonej 

zgodnie z Regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 18 Rektora UJ z 12 marca 2013 r. 

oraz wyniki oceny pracowników administracyjnych obsługujących studentów 

przeprowadzonej zgodnie z Regulaminami wprowadzonymi zarządzeniem nr 60 Rektora UJ 

z 21 lipca 2011 r. są danymi osobowymi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i jako takie objęte są 

zarządzeniem nr 14 Rektora UJ z 10 lutego 2006 r. w sprawie ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.), zwanym dalej Zarządzeniem. 

W związku z powyższym ustalam, co następuje: 

 

1. Dane z cyklicznej ankietowej oceny zajęć dydaktycznych oraz oceny pracowników 

administracyjnych obsługujących studentów są gromadzone, przetwarzane i udostępniane 

lokalnym administratorom danych osobowych przez Pełnomocnika Rektora UJ ds. 

ewaluacji jakości systemu kształcenia, zwanego dalej Pełnomocnikiem oraz pracowników 

Zespołu ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania UJ. 

2. Wyniki akcji ankietowych wraz z ocenami poszczególnych pracowników przekazywane 

są lokalnym administratorom danych osobowych tj. dziekanom i dyrektorom/ 

kierownikom jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych 

oraz kanclerzowi/zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum (zgodnie z § 3 Zarządzenia), 

a także upoważnionym przez nich pełnomocnikom ds. ewaluacji jakości kształcenia. 

3. O zasadach i procedurach dostępu do wyników ankietowej oceny zajęć dydaktycznych 

oraz oceny pracowników administracyjnych obsługujących studentów w jednostce 

decyduje lokalny administrator danych osobowych. 

4. Lokalny administrator danych osobowych może upoważnić pracownika do przetwarzania 

lub dostępu do wyników ankietowej oceny zajęć dydaktycznych oraz oceny pracowników 

administracyjnych obsługujących studentów, przy spełnieniu warunków § 10 Zarządzenia. 

W przypadku osób niebędących pracownikami stosownego upoważnienia może udzielić 

prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej lub prorektor UJ ds. Collegium Medicum. 

5. Lokalny administrator danych osobowych winien poinformować Pełnomocnika 

o upoważnieniu pracownika lub innej osoby w kierowanej przez siebie jednostce do 

przetwarzania lub dostępu do wyników ankietowej oceny zajęć dydaktycznych oraz 

wyników oceny pracowników administracyjnych obsługujących studentów.  

6. Na koniec każdego semestru danego roku akademickiego Pełnomocnik przekazuje 

w formie elektronicznej prorektorowi UJ ds. dydaktyki listę osób upoważnionych przez 

lokalnych administratorów danych osobowych do przetwarzania lub dostępu do wyników 



 

ankietowej oceny zajęć dydaktycznych oraz wyników oceny pracowników 

administracyjnych obsługujących studentów. 

7. Lokalny administrator danych osobowych może udostępnić wyniki ankiet osobom lub 

instytucjom spoza Uczelni w myśl § 11 Zarządzenia, po uprzedniej akceptacji prorektora 

UJ ds. dydaktyki. 

8. Lokalny administrator danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania 

wyników ankietowej oceny zajęć dydaktycznych oraz wyników oceny pracowników 

administracyjnych obsługujących studentów są zobowiązane zachować w tajemnicy te 

dane oraz sposoby ich zabezpieczenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 

9. Wyniki uzyskane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 

w cyklicznej ankietowej ocenie zajęć dydaktycznych stanowią element oceny okresowej 

pracownika, zgodnie z § 174 Statutu UJ. 

10. Lokalny administrator danych osobowych upoważnia kierowników jednostek 

wewnętrznych wydziału oraz członków właściwej komisji, o której mowa w § 175 Statutu 

UJ, do przetwarzania wyników ankiet w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania 

w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego. 

11. Lokalny administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób, którym udostępnia 

wyniki akcji ankietowych w związku z oceną okresową nauczyciela akademickiego. 
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Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
 


