
RAPORT 
Z OGÓLNOUNIWERSYTECKICH 
BADAŃ ANKIETOWYCH
za rok akademicki 2016/2017 



W roku akademickim 
2016/2017 badania ankietowe 
przeprowadzono w 
następujących okresach:

semestr zimowy 
w okresie od 6 lutego do 6 marca

semestr letni
w okresie od 5 czerwca do 5 lipca



Udział studentów w ankietyzacji za semestr zimowy 2016/2017
(rozkład dzienny)



Udział studentów w ankietyzacji za semestr letni 2016/2017
(rozkład dzienny)



Ogółem w badaniach drogą 
elektroniczną zankietowano
- 2576 (semestr zimowy) 
- 2018 (semestr letni) 
studentów I, II i III stopnia 
studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz 
słuchaczy studiów 
podyplomowych



Zastosowane zostały następujące 
symbole wydziałów:

WFH Wydział Filologiczno-Historyczny
WH Wydział Humanistyczny
WM Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
WO Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
WNS Wydział Nauk Społecznych
WP Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
WA Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
WZ Wydział Zamiejscowy











































Wnioski
• Ogółem w badaniach ankietowych w roku akademickim 2016/2017 uczestniczyło 4594

ankietowanych, w tym 2576 w semestrze zimowym i 2018 w semestrze letnim. Nie
uwzględniono liczby studentów Wydziału Zamiejscowego, gdyż w przekazanych danych
figurowały tylko wartości procentowe. Oceny dotyczące jakości kształcenia w
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego uzyskano od studentów i doktorantów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

• Choć odnotowano procentowy wzrost udziału w ankietyzacji, to jednak zauważalny jest
spadek liczby studentów biorących w niej udział. W stosunku do roku akademickiego
2015/16 odnotowano w 2016/2017 spadek o 628 osób. Należy wziąć poprawkę na fakt
ubywania studentów z Uniwersytetu oraz nieuwzględnienia liczby biorących udział w
ankietyzacji studentów Wydziału Zamiejscowego.



• Ponownie odnotowano liczniejszy udział studentów w ankietyzacji w semestrze 
zimowym.

• Frekwencja ankietowanych wykazała jej spadek w semestrze letnim na wszystkich 
wydziałach za wyjątkiem Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zamiejscowego. Jej 
najmniejszy poziom odnotowano na Wydziale Filologiczno-Historycznym (o 1,8 pkt. 
procentowych), a największy na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (o 15,4 pkt. 
procentowych).

• Uwzględniając odsetek studiujących na poszczególnych wydziałach w semestrze zimowym 
najliczniej w stosunku procentowym wzięli udział w badaniu przedstawiciele Wydziału 
Zamiejscowego (89,4%).  Z kolei najsłabiej włączyli się w proces ankietyzacji studiujący na 
Wydziale Nauk Społecznych (14,3%). Z kolei w semestrze letnim najliczniej 
reprezentowany w badaniu był ponownie Wydział Zamiejscowy (93%), natomiast mały 
udział studentów odnotowano na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania (15,7%).  



• Najwyższą średnią ocenę odpowiedzi na pytania ankiety uzyskał Wydział Zamiejscowy

(średnia ocena w semestrze zimowym 4,79; w semestrze letnim 4,75). Najniższą średnią

ocenę jakości kształcenia odnotowano na Wydziale Nauk Społecznych (średnia ocena w

semestrze zimowym 4,61; w semestrze letnim 4,59). Podobne wyniki uzyskał także

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania (jedynie średnia za semestr zimowy była

wyższa i wyniosła 4,63). Pozostałe wydziały uzyskały wyniki w granicach od 4,63 do 4,68

w semestrze zimowym i od 4,67 do 4,73 w semestrze letnim.

• Uwzględniając typ studiów najwyższe oceny w semestrze zimowym wystawili studenci

studiów trzeciego stopnia (4,94) i słuchacze studiów podyplomowych (4,8), jedna osoba

studiująca English Division wystawiła (5,0), najniższe natomiast – studenci studiów

pierwszego stopnia – ogólnoakademickich (4,64). W semestrze letnim najwyższą średnią

ocenę ponownie wystawili doktoranci (po 4,94), a najniższą (4,5) – 2 osoby ze studiów

English Division.



• Biorąc pod uwagę rodzaj organizacji studiów wyższe oceny w semestrze zimowym 
wystawili studenci studiów niestacjonarnych (w semestrze zimowym 4,74; w semestrze 
letnim 4,82) 
w stosunku do ocen wystawionych przez studentów studiów stacjonarnych (w semestrze 
zimowym 4,72;   w semestrze letnim 4,68).

• W poszczególnych kategoriach poddanych ocenie ankietowani w obu semestrach 
najwyżej ocenili tak samo jak przed rokiem Punktualność i terminowość prowadzenia 
zajęć (średnio w obu semestrach 4,73). W semestrze zimowym ocena w tym zakresie 
wahała się od 4,68 na Wydziale Nauk Społecznych do 4,83 na Wydziale Zamiejscowym, a 
w semestrze letnim od 4,65 ponownie na Wydziale Nauk Społecznych do 4,79 na 
Wydziale Zamiejscowym.  



• Również jak przed rokiem, w obu semestrach najniżej oceniona została kategoria Sposób
prowadzenia zajęć (średnio w semestrach: zimowym 4,59, a w letnim 4,62). W semestrze
zimowym ocena w tym zakresie wahała się od 4,52 na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym do 4,77 na Wydziale Zamiejscowym, a w semestrze letnim od 4,53 na
Wydziale Filologiczno-Historycznym do 4,82 na Wydziale Zamiejscowym.

• Różnice w ocenie jakości kształcenia otrzymane na poszczególnych wydziałach na
prowadzonych przez nie kierunkach kształcenia były niewielkie. Ich szczegółowa analiza, w
tym z uwzględnieniem procentowego udziału oceniających, na podstawie udostępnionych
wydziałom wyników, należy do kompetencji poszczególnych Wydziałowych Komisji Jakości
Kształcenia.



UCZELNIANA KOMISJA 
DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


