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Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych 
realizowanych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019/2020 

 
 Zaleca się przeprowadzenie analizy zajęć przewidzianych w formie zdalnej na 

poszczególnych wydziałach oraz w filiach Uniwersytetu pod kątem ich odpowiedniego 

zaplanowania, organizacji oraz realizacji z zachowaniem poziomu jakości zajęć 

porównywanego do tradycyjnego modelu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na 

powtarzające się uwagi i komentarze studentów odnośnie ostatniego semestru 

studiów, który nie do końca spełnił ich oczekiwania. Należy położyć nacisk na bieżące 

monitorowanie zgłaszanych przez studentów i wykładowców problemów 

organizacyjnych i/lub technicznych. Należy rozważyć możliwości zapewnienia pomocy 

technicznej a także organizacji szkoleń czy udostępniania materiałów instruktażowych.   

 Proponuje się dokonanie weryfikacji oferty dydaktycznej  - programów studiów pod 

kątem umożliwienia wszystkim studentom realizacji wybranej ścieżki kształcenia  

a także rozważenie możliwości wzbogacenia programów studiów o ofertę zajęć do 

wyboru. 

 Zaleca się systematyczne dokonywanie przeglądu kart przedmiotów pod kątem doboru 

ich treści i wyeliminowanie powtarzającej się tematyki zajęć w ramach niektórych 

przedmiotów. Ponadto, w opinii studentów potrzebne jest zwiększenie liczby 

przedmiotów bezpośrednio związanych z wybranym kierunkiem studiów, a mniej 

ogólnych. 

 Rekomenduje się przegląd i dostosowanie metod kształcenia do tematów zajęć,  

co wynika z uwag studentów dotyczących sposobu prowadzenia zajęć praktycznych 

(część z nich realizowana jest przez prowadzących w sposób teoretyczny).  

 Zaleca się uwzględnienie uwag studentów odnośnie poprawy samej organizacji 

procesu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu zajęć.  

 W odniesieniu do obsługi administracyjnej na wydziałach oraz w filiach, rekomenduje 

się położenie nacisku na usprawnienie komunikacji ze studentami w przypadku zmian 
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w planie zajęć, w tym rozwiązania zapewniające, że informacja dotrze szybko do 

szerokiego grona studentów (ze szczególnym naciskiem na informowanie o zajęciach 

odwołanych). Wykorzystanie dostępnych elektronicznych kanałów informacji (dotyczy 

wydziałów oraz filii, ale także SJO, UCS).  

 Proponuje się rozważenie systematycznego wzbogacania zasobów bibliotecznych  

o większą liczbę pozycji przeznaczonych dla każdego z kierunków Uczelni.  

 Z uwagi na powtarzające się komentarze studentów dotyczące Akademickiego Biura 

Karier oraz Centrum Nauki i Kultury, rekomenduje się poszerzenie działań 

informacyjnych i promujących możliwość skorzystania z oferty oraz usług 

świadczonych przez te jednostki. 

 W odniesieniu do bazy materialnej Uczelni, a w szczególności jej wyposażenia, ważna 

jest bieżąca weryfikacja poprawności działania sprzętu w salach wykładowych a także 

systematyczne doposażenie pracowni informatycznych i projektowych. 


