
Rekomendacje  

do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych  

za rok akademicki 2014/2015: 

 

1. Należy koniecznie poczynić wszelkie działania mogące zaktywizować studentów do 

udziału w ankietyzacji i włączaniu się w system zapewniania jakości kształcenia.  

W stosunku do roku ubiegłego frekwencja studentów w procesie ankietyzacji 

zmniejszyła się prawie o połowę. Ogółem w ankietyzacji wzięło udział tylko 10,82% 

studentów. Warto prowadzić kampanię przez cały rok budującą współodpo-

wiedzialność studentów za budowanie kultury jakości. Najniższą frekwencję uzyskał 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania w związku z tym tam powinny być 

najbardziej zintensyfikowane działania.  

2. W stosunku do roku akademickiego 2013/2014 studenci studiów niestacjonarnych 

uzyskali lepsze wyniki niż studenci studiów stacjonarnych. W roku ubiegłym studenci 

studiów niestacjonarnych uzyskali oceny w przedziale 4,07-4,22 a studenci studiów 

stacjonarnych w przedziale 4,09-4,30. Natomiast w roku akademickim 2014/2015 

studenci studiów niestacjonarnych uzyskali wyniki w przedziale 4,25-4,40, a studenci 

studiów stacjonarnych 4,20-4,34. W tej sytuacji należałoby przeanalizować proces 

dydaktyczny realizowany ze studentami studiów stacjonarnych. Warto zwrócić uwagę, 

że ogólne oceny z ankietyzacji są nieco wyższe niż w roku ubiegłym. 

3. W przypadku  osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia uzyskane 

wyniki w stosunku do ubiegłego roku akademickiego nie zmieniły się znacząco – ich 

najwyższa ocena osiągnęła wartość 4,27 (vs 4,26 w roku 2013/2014).  

4. Przyniosły efekty prace kierunkowych zespołów w zakresie prawidłowości 

usytuowania przedmiotów w programie kształcenia, bowiem wyniki w tym zakresie 

poprawiły się. 

5. Należy w dalszym ciągu w trakcie hospitacji zwracać uwagę na przystępność  

w przekazywaniu treści kształcenia, gdyż uzyskane wyniki są takie same jak w roku 

ubiegłym – najwyższa ocena wyniosła 4,27. Poprawiły się natomiast najniższe oceny 

w tym obszarze, bowiem w roku ubiegłym najniższa ocena wyniosła 4,07, a w roku 

2014/2015: 4,19. Podobne wyniki uzyskano w zakresie wykorzystania infrastruktury – 

najwyższa ocena również nie przekroczyła 4,27, natomiast poprawiły się oceny 

najniższe – w roku 2013/2014 była to ocena 4,04, natomiast w roku 2014/2015: 4,16.  


