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W roku akademickim 2008/2009 przeprowadzono badanie jakości kształcenia, które
pozwala

poznać

opinie

studentów

na

temat

jakości

prowadzonych

zajęć

przez

poszczególnych nauczycieli akademickich. Ankietyzację prowadzono zarówno w semestrze
zimowym i letnim. Badanie objęło 248 nauczycieli prowadzących wykłady, ćwiczenia,
lektoraty i zajęcia laboratoryjne. Podstawą uzyskanych wyników była analiza 15 012 ankiet
przeprowadzonych wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dwadzieścia
procent studentów oceniających zajęcia należało do grupy studentów studiów stacjonarnych.
Wyniki przeprowadzonego badania powinny być interpretowane ostrożnie. Przy interpretacji
warto zwrócić uwagę na ilość wypełnionych ankiet, która u niektórych nauczycieli jest niska u
innych wysoka. Czasem wynika to z małej frekwencji na zajęciach, ale często wynika z małej
liczebności danej grupy ćwiczeniowej czy laboratoryjnej
W trakcie badania studenci oceniali nauczyciela biorąc pod uwagę 11 kryteriów,
m.in.: komunikatywność wykładowcy, dostępność wykładowcy, umiejętność zainteresowania
przedmiotem,

umiejętność

zainspirowania

studentów

do

samodzielnego

myślenia,

terminowość realizacji zajęć, stosunek nauczyciela do studentów (życzliwość, kultura
osobista). Średnie dla całej populacji badanych, dla poszczególnych kryteriów przedstawia
tabela 1.
Najwyższy wynik

4,9

Najniższy wynik

3,3

Średni wynik dla całej populacji badanych

4,43

W przedziale wyników średniej:
4,9 – 4,5 znajduje się 84 wykładowców
4,49 – 4,0 znajduje się 45 wykładowców
4,39 – 4,0 znajduje się 91 wykładowców
3,9 – 3,25 znajduje się 28 wykładowców
Poniżej przedstawiono wykres obrazujący rozkład wyników według uzyskanych średnich
ocen. Wyraźnie widać, że większość wyników jest na podobnym poziomie, nie ma istotnych
wahań. Najwięcej osób jest w przedziale 4,9-4,0. 11,9% populacji badanych uzyskało
średnią ocen poniżej 4,0.

Wykres 1. Rozkład uzyskanych ocen (średnia) dla całej populacji badanych.
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Poniżej przedstawiono średnie ocen dla całej populacji badanych nauczycieli w
aspekcie poszczególnych kryteriów oceny. Najwyżej oceniono następujące kryteria:
przedstawienie celu i programu zajęć, jasne określenie kryteriów ocen, terminowość zajęć,
punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć, stosunek do studenta. Najniżej oceniono
dostępność nauczycieli (dyżury, konsultacje).

Tabela 1. Średnia ocen dla całej populacji wg poszczególnych kryteriów oceny

Kryterium oceny

Ocena

Przedstawienie celu i programu zajęć

4,5

Jasne określenie kryteriów zaliczenia

4,5

Komunikatywność

4,3

Zainteresowanie przedmiotem

4,3

Inspirowanie do samodzielnego myślenia

4,2

Poszerzenie dzięki zajęciom wiedzy

4,2

studentów
Dostępność wykładowcy

4,1

Terminowość zajęć

4,5

Punktualność

4,5

Stosunek do studentów (życzliwość, kultura

4,5

osobista)
Realizacja programu zajęć

4,4

