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Sprawozdanie z analizy wyników ankiety studenckiej oceny zajęć prowadzonych w roku 2013/2014 na WFAiIS 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przeprowadziła w okresie od 20 listopada 
do 22 grudnia analizę wyników ankiety studenckiej oceny zajęć na Wydziale. Komisja pracowała w sześciu podzespołach dla poszczególnych 
kierunków studiów analizując wyniki dostarczone przez Uczelnianego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia oraz komentarze wpisane w 
kwestionariuszu przez studentów. Do szczególnej aktywności w podzespołach zachęcono przedstawicieli studentów. 
 
Wyniki okazały się ilościowo a nawet  jakościowo inne niż w poprzednich latach. W szczególności:  

1) Zwrotność ankiety dla zajęć z roku 2013/14 była niezwykle niska, około 7% (zwykle wynosiła ona około 20%). 
2) Wykryto liczną grupę osób, które otrzymały wyłącznie najwyższe możliwe z przyjętej skali oceny. Wynik ten uznano za niewiarygodny. 

Przypuszczamy, że jest on spowodowany wyjątkowo niską zwrotnością ankiety. Osoby, które tradycyjnie znajdowały się w czołówce, a 
ewidentnie oceniane były przez liczne grupy studentów, otrzymały – podobnie jak poprzednio – wyniki wysokie, ale różne od 5.0. 

3) Publikacja nazwisk najlepszych nauczycieli, praktykowana na Wydziale w latach poprzednich, staje się w związku z powyższym 
niemożliwa. 

4) Liczebność grupy osób ocenianych najniżej jest podobna jak w latach ubiegłych. Komisja zaleca ostrożność w wyciąganiu personalnych 
wniosków z powodu niskiej zwrotności ankiety. 

5) Dzięki rozbiciu wyników na poszczególne kategorie zajęć (wykłady, seminaria, ćwiczenia) – co Komisja przyjęła jako korzystną zmianę w 
sposobie przedstawienia wyników – wykryto np. dwa przypadki nauczycieli, którzy zostali ocenieni jako bardzo dobrzy wykładowcy, 
uzyskując jednocześnie bardzo niską ocenę jako prowadzący seminaria. 

 
Komisja uznała zwiększenie wiarygodności wyników ankiety poprzez zwiększenie stopy jej zwrotności jako podstawowe zadanie na rok 
2014/15. W tym celu zaleciła podjęcie działań przedstawionych w załączonej tabeli. 
 
Wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia 
Prof. dr hab. Mirosław Bylicki 
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Cel  
 

Zwiększenie zwrotności wypełnionych kwestionariuszy ankiety studenckiej oceny zajęć z roku 2014/2015 w stosunku do roku 
2013/14  
(Bardzo niski poziom zwrotności ankiety w roku 2013/14 powoduje, że są one niemiarodajne (zdecydowanie odbiegają od 
wyników lat poprzednich, kiedy zwrotność była kilkukrotnie wyższa.) 

Miernik wykonania 
celu  
 

Wartość oczekiwana 
miernika 
 

Termin realizacji 
 
 

Zasoby 
niezbędne do 
realizacji celu 
 
 

Osoba/osoby/komórka 
organizacyjna 
odpowiedzialna/e za 
realizację celu 

Osoba odpowiedzialna 
za monitorowanie 
realizacji celu 
 

Procentowy wskaźnik 
zwrotności 

20% 15 października 2015  Opiekunowie roku, 
nauczyciele prowadzący 
zajęcia 

Wydziałowy 
koordynator  ds. jakości 
kształcenia 

Zadania do wykonania w ramach realizacji celu 
 

Lp  Opis zadania Termin realizacji Zasoby 
niezbędne do 
realizacji 
zadania  

Osoba/osoby/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna/e za realizację zadania 
 

1 Poinformowanie studentów o  roli ankiety oceny zajęć w 
podnoszeniu jakości kształcenia  
- wysłanie informacji e-mailowa do wszystkich studentów 
wydziału 
- umieszczenie informacji w wydziałowym serwisie WWW 

trzykrotnie 
25 lutego 2015 
30 maja 2015 
20  września 2015 

 Wydziałowy koordynator  ds. jakości 
kształcenia 

2 Przypomnienie studentom o potrzebie wypełnienia ankiety Ostanie zajęcia każdego 
przedmiotu w danym 
cyklu 

 Nauczyciele prowadzący zajęcia 

3 Spotkanie wydziałowego koordynatora ds. jakości 
kształcenia i studenckich przedstawicieli w Wydziałowej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia z Wydziałową Radą 
Samorządu Studenckiego w sprawie promowania ankiety 

15 marca 2015  Wydziałowy koordynator  ds. jakości 
kształcenia 

4 Zabieganie w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia o 
wydłużenie okresu wypełniania ankiety do 15 października 

22 stycznia 2015  Wydziałowy koordynator  ds. jakości 
kształcenia 
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