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1. Podsumowanie ogólne 

Zwrotność ankiet na Wydziale w poszczególnych latach:  

7,74% w roku akademickim 2015/2016,  

14,38% w 2016/2017, 

20,37% w 2017/2018, 

21,28% w 2018/2019, 

24,82% w 2019/2020, 

19,48% w 2020/2021, 

20,02% w roku akademickim 2021/2022 (2067 odpowiedzi na 10327 uprawnionych). 

Średnia zwrotność na UMK wynosi 11,33%. Wydział FAiIS znalazł się na 10. miejscu pod względem 
zwrotności (na 23 jednostki dydaktyczne UMK). 

Oceny dokonywano w skali: od 1 (całkowicie się nie zgadzam) do 5 (całkowicie się zgadzam), gdzie 3 
oznaczało „ani tak ani nie”, zaś 0 „nie mam zdania”. Wynik w zakresie 1-2,99 oznacza ocenę niską, 3-3,99 
ocenę przeciętną, zaś w zakresie 4-5 ocenę wysoką. 

Ogólna ocena zajęć dla Wydziału wynosi 4,63 (średnia UMK 4,66). Średnie oceny następujących 
parametrów w zestawieniu ze średnimi całej Uczelni są następujące: 

1) Program zajęć zawarty w sylabusie został w całości zrealizowany: 4,69 (średnia UMK: 4,69). 

2) Prowadzący był dostępny dla studentów na konsultacjach (także online, w czasie, gdy proces 
kształcenia realizowany był zdalnie: 4,75 (4,74). 

3) Prowadzący był zawsze przygotowany do zajęć: 4,72 (4,73). 

4) Prowadzący efektywnie wykorzystywał czas przeznaczony na zajęcia (nie skracał zajęć, nie przedłużał 
ich, nie spóźniał się): 4,63 (4,64). 

5) Prowadzący realizował zajęcia w sposób jasny i zrozumiały: 4,48 (4,56). 

6) Prowadzący wykazywał właściwy poziom kultury osobistej: 4,76 (4,76). 

7) To były wartościowe zajęcia: 4,45 (4,53). 

8) Treść zajęć i sposób ich prowadzenia umożliwiały osiągnięcie zawartych w sylabusie efektów 
kształcenia: 4,55 (4,60). 

9) Prowadzący ocenił studentów sprawiedliwie: 4,67 (4,66). 
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2. Podsumowanie szczegółowe 

Zgodnie z zarządzeniami JM Rektora nr 255/2020 oraz 173/2021, koordynator udostępnił kierownikom 
katedr (w przypadku Instytutu Astronomii, wyniki otrzymał dyrektor) średnie ocen pracowników. W trzech 
przypadkach, kierownicy wytypowali zajęcia do hospitacji w najbliższym możliwym terminie, gdyż średnie 
były poniżej 4,0. 

Dziekan wraz z koordynatorem zapoznali się z komentarzami. Studenci zawarli 298 komentarzy, w tym 71 
w opcji „komentarz ukryty”. Pojawiły się komentarze (także w opcji ukrytej) pozytywne oraz negatywne o 
danych zajęciach i zachowaniach prowadzących. W dwóch przypadkach Dziekan WFAiIS wraz 
koordynatorem poproszą o wyjaśnienia podczas indywidualnych spotkań w obecności przełożonego. 

W przypadku WFAiIS ponawia się prośbę o możliwość przekazania danych (średnich ocen i komentarzy) 
koordynatorom kierunków. Osoby te, wraz z Prodziekanem ds. Kształcenia, rekomendują prowadzących 
do danego przedmiotu oraz uczestniczą w spotkaniach podczas wizytacji PKA. 

Ponadto, WRJK otrzymało informację, że w przypadku opcji o ukryciu komentarzy, niektórzy studenci 
zrozumieli to jako możliwość ukrycia adresata komentarza. Konieczne jest zatem zawarcie wyjaśnienia w 
formularzu. 
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