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Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych ogólnouniwersyteckich 

badań ankietowych, realizowanych w ramach Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021 

 

▪ Zaleca się Wydziałowym Komisjom ds. Kształcenia (WKK) oraz Komisjom ds. Kształcenia 

w Filii (KKF) przeprowadzenie analizy komentarzy i uwag formułowanych w ankietach 

przez respondentów wszystkich wydziałów i filii. 

▪ Rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na sposób planowania i organizacji zajęć 

dydaktycznych, ponieważ w tym zakresie odnotowano najwięcej uwag krytycznych 

przekazanych przez uczestników badań ankietowych. W najwyższym stopniu należy 

zwrócić uwagę na: właściwe rozplanowanie przerw między zajęciami, nienakładanie się 

zajęć, dostosowanie planu zajęć do potrzeb studentów studiów niestacjonarnych, 

pracujących, informowanie z odpowiednio wczesnym wyprzedzeniem o zaplanowanych 

zajęciach i wprowadzanych zmianach. 

▪ Zaleca się ustalenie sposobu kontaktu i usprawnienie częstotliwości komunikacji między 

osobami prowadzącymi zajęcia a ich uczestnikami. 

▪ Rekomenduje się przegląd i dostosowanie metod kształcenia do tematów zajęć,  

co wynika z uwag respondentów, dotyczących sposobu prowadzenia zajęć praktycznych 

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

▪ Zaleca się systematyczne dokonywanie przeglądu programów studiów, miedzy innymi              

w celu wyeliminowania zgłaszanej przez ankietowanych powtarzającej się tematyki zajęć 

w ramach niektórych przedmiotów.  

▪ Rekomenduje się monitorowanie bazy dydaktycznej i zasobów bibliotecznych dla potrzeb 

realizacji programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych propozycji.  

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

położenie nacisku na usprawnienie komunikacji ze studentami/uczestnikami studiów 

podyplomowych, np. w przypadku zmian   w planie zajęć, ze szczególnym naciskiem na 

odpowiednio wczesne informowanie o zajęciach odwołanych. W tym celu zaleca się 

wykorzystanie wszystkich dostępnych elektronicznych kanałów informacji (dotyczy 

wydziałów/filii, ale także SJO, UCS). Rekomenduje się również korygowanie zgłaszanych 

przez ankietowanych niewłaściwych zapisów/błędnych informacji w Wirtualnej Uczelni.  

▪ Rekomenduje się poszerzenie działań informacyjnych i promujących możliwość 

skorzystania z oferty oraz usług świadczonych przez wszystkie jednostki ogólnouczelniane 

i międzywydziałowe. 


