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  Zasadniczym założeniem omawianego badania jest doskonalenie procesu kształcenia 

poprzez dokonywanie cyklicznej ewaluacji jego jakości, w tym realizacji przyjętych celów i 

założeń programowych, przekazywanych treści, stosowanych zasad, metod i form kształcenia 

oraz wiedzy, kwalifikacji i umiejętności wykładowców.  

Niniejsza ewaluacja studiów jest kolejną edycją cyklicznych tj. prowadzonych w 

każdym roku akademickim badań sondażowych, mających na celu bieżące poznanie opinii 

studentów na temat wybranych aspektów jakości realizowanego procesu kształcenia. 

 Celem niniejszego badania było poznanie opinii studentów na temat poszczególnych 

wykładowców, którzy prowadzą, bądź prowadzili zajęcia, w których uczestniczyli respondenci 

a także ocena procesu dydaktycznego pod względem merytorycznym poprzez dokonywaną 

ocenę poszczególnych przedmiotów. Ocenie studentów podlegali zatem konkretni 

nauczyciele akademiccy oraz prowadzone przez nich zajęcia dydaktyczne.  

Prezentowany sondaż przeprowadzono w na przełomie lutego i marca 2021r, to jest 

na początku drugiego semestru letniego studiów licencjackich i magisterskich, realizowanych 

w roku akademickim 2020/2021.  Analizie empirycznej poddano 1690 ankiet 

internetowych. Udział w badaniu był dobrowolny, a statystyczny respondent miał możliwość 

dokonania oceny kilku nauczycieli akademickich i tym samym prowadzonych przez nich 

zajęć, w których uczestniczył. Oznacza to, że biorąca udział w badaniu jedna osoba mogła 

wypełnić kilka ankiet poświęconych niniejszej problematyce.  

W badaniu uczestniczyli studenci studiów licencjackich i magisterskich uczelni, 

reprezentujących następujące kierunki studiów: administracja, fizjoterapia, informatyka, 

kosmetologia oraz pielęgniarstwo. Badani prezentowali zatem różne kierunku, roczniki i 

poziomy studiów (I stopnia i II stopnia) oraz ich formy (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

Zebrany materiał badawczy został poddany ilościowej i jakościowej analizie.   

 

I. Cele i problemy badawcze 

 

  Głównym celem prezentowanego badania sondażowego było poznanie opinii 

studentów na temat wybranych problemów procesu kształcenia realizowanego w uczelni. 

Przyjęty cel główny wyznaczał następujące cele szczegółowe:  

a) ocena wykładowców uczelni w wybranych aspektach ich działalności dydaktycznej,  

b) ocena realizowanych zajęć dydaktycznych.   

Przyjęte cele badań wyznaczają następujące problemy badawcze:   

P.1. Jak studenci oceniają wykładowców uczelni w wybranych aspektach ich działalności 

dydaktycznej?  

P.2. Jakie są ogólne opinie studentów na temat realizowanych zajęć dydaktycznych? 

  Przyjęte cele i problemy badawcze implikują metodę, technikę i narzędzie badawcze 

zastosowane w niniejszych badaniach.  
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II. Metoda, technika i narzędzie badawcze  

 W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Sondaż diagnostyczny 

jest metodą „gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz 

dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i 

kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie 

zlokalizowanych – posiadających znaczenie wychowawcze – w oparciu o specjalnie dobraną 

grupę reprezentującą populację generalną, w której dane zjawisko występuje.”1 

 Metoda sondażu diagnostycznego posługuje się odpowiednimi technikami.  

W badaniach sondażowych najczęściej stosowane techniki to: wywiad i ankieta. W 

niniejszym badaniu jako technikę badawczą zastosowano ankietę. Ankieta jest „techniką 

gromadzenia informacji polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego 

specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokiej standaryzacji w obecności lub częściej bez 

obecności ankietera”.2  

 W prezentowanym badaniu zastosowano ankietę internetową. Ankieta internetowa 

jest jedną z najprostszych technik prowadzania badań w sieci. Wykorzystanie internetu do 

zbierania określonych informacji od jego użytkowników daje możliwość dotarcia do dość 

dużej grupy respondentów, skraca też czas realizacji procesu badania i przyczynia się w dużej 

mierze do zaoszczędzenia kosztów finansowych oraz środków materiałowych niezbędnych 

do ich realizacji. Wydaje się ponadto, że jego zastosowanie, zwłaszcza w czasie trwającej 

pandemii, jest najbardziej optymalną i skuteczną techniką badań. Narzędziem badawczym w 

zastosowanej technice był kwestionariusz ankiety internetowej . Kwestionariusz ankiety 

internetowej składał się z 5 - ciu pytań. Pytania miały charakter zamknięty. Ankieta była 

wypełniana przez studentów w czasie wolnym. Wypełniający ankietę zachowywali 

anonimowość. Ankietowani studenci chętnie odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie.  

 

III. Wyniki ewaluacji 

 

1. Ocena zajęć w aspekcie zakładanych efektów kształcenia. 

 

Podstawą budowy programów studiów każdej uczelni są prawidłowo zdefiniowane 

efekty kształcenia. Ogólnie biorąc kierunkowe efekty kształcenia to opis kwalifikacji 

zdobywanych dzięki ukończeniu określonego kierunku studiów. Efekty kształcenia stanowią 

podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, ich usytuowania w modułach kształcenia 

oraz sekwencyjność przedmiotów. Są one określone w obszarze wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych.  W całościowej ewaluacji studiów niezmiernie ważną kwestią 

jest aby przyjęte i obowiązujące efekty kształcenia zostały osiągnięte. One bowiem decydują 

w bardzo dużej mierze o końcowych rezultatach procesu kształcenia to jest m.in. o: rozwoju 

osobowym kształconych, rozwoju i podtrzymaniu ich wiedzy, przygotowaniu absolwentów 

                                                 
1
 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, 1995, s. 57 

2
 tamże, s. 86-87. 
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uczelni do potrzeb rynku pracy oraz przygotowaniu do bycia aktywnym obywatelem w 

demokratycznym społeczeństwie. 

Dążąc do uzyskania opinii studentów na powyższy temat, a także ustalenia, czy 

nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia w taki sposób aby efekty kształcenia zostały 

osiągnięte zadano studentom następujące pytanie: „Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z 

tematyką, wymiarem godzin i kryteriami oceniania dedykowanymi danemu przedmiotowi 

dzięki czemu efekty kształcenia zostały osiągnięte?”.Udzielający odpowiedzi mieli możliwość 

wybrać jedną ocenę z pięciostopniowej skali oceniania. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Ocena zajęć w aspekcie osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.N=1690 

L.p. Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z 

tematyką, wymiarem godzin i kryteriami 

oceniania dedykowanymi danemu 

przedmiotowi dzięki czemu efekty 

kształcenia zostały osiągnięte?  

(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

Dane: 

w liczbach 

bezwzględnych 

w 

procentach 

(%) 

średnia 

ocena /* 

1. 5 - ocena najwyższa 1478 87.5  

 

4.86 

2. 4 128 7.6 

3. 3 46 2.7 

4. 2 10 0.6 

5. 1 - ocena najniższa, 28 1.6 

*/Średnia ocena liczona była przy pomocy wzoru na średnią arytmetyczną 

 

  Z danych wynika, że zdecydowana większość ankietowanych (87.5 %) uważa, że 

zajęcia były prowadzone zgodnie z tematyką, wymiarem godzin i kryteriami oceniania 

dedykowanymi danemu przedmiotowi dzięki czemu efekty kształcenia zostały osiągnięte. 

Respondenci ci posługując się pięciostopniowa skalą oceniania wystawili temu elementowi 

procesu kształcenia najwyższą notę - „5”.  Natomiast co trzynasty ankietowany student (7.6 

% ogółu badanych) ocenił realizację zajęć w aspekcie osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia na ocenę - „4”a 2.7% respondentów na ocenę - „3”.  

 Ogólnie biorąc można przyjąć, że aż 97.8 % ogółu badanych jest zdania, że 

prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich zgodnie z tematyką, wymiarem godzin i 

kryteriami przypisane ocenianemu przedmiotowi umożliwiło osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia. 

  Uwagę zwraca dość znikomy odsetek ankietowanych (2.2%), mających przeciwne 

zdanie w tej kwestii. Studenci ci wystawili tej to ocenianej sferze procesu kształcenia 

najniższe noty to jest oceny „1” i „2”   

Podsumowując można stwierdzić, że znakomita większość ocenianych nauczycieli 

akademickich prowadzi zajęcia zgodnie z tematyką, wymiarem godzin i kryteriami oceniania 

przypisanymi danemu przedmiotowi dzięki czemu efekty kształcenia zostały osiągnięte.  
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Opinię tą  potwierdza średnia ocena tej sfery kształcenia, która kształtuje się na 

bardzo wysokim poziomie i wynosi 4.86 punktów w pięciostopniowej skali oceniania.  

Szczegółowe dane dotyczące oceny poszczególnych zajęć realizowanych przez 

konkretnych wykładowców (wymienionych imiennie), z uwzględnieniem kierunku i roku 

studiów, poziomu studiów (I stopnia i II stopnia) oraz formy studiów (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) . 

 

2. Ocena wykładowców 

 

Bardzo istotną rolę w efektywności kształcenia każdej uczelni spełnia nauczyciel 

akademicki (wykładowca). Teza, iż nauczyciel (wykładowca) wpływa w istotny sposób na 

uzyskiwane przez studentów wyniki kształcenia oraz ich przygotowanie do pełnienia, 

określonej kierunkiem (specjalnością) studiów roli zawodowej, jest powszechnie 

akceptowana. Postawa wykładowcy, jego przygotowanie merytoryczne, metodyczne i 

praktyczne a także kontakt ze studentami niewątpliwie rzutują na skuteczność 

przekazywanej wiedzy, a także stopień realizacji celów i założeń programu studiów. 

 Niezwykle ważną rzeczą w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia, a także 

całościowej oceny nauczyciela akademickiego jest właściwe przygotowanie przez niego 

prowadzonych zajęć. Mając na uwadze powyższe badanych poproszono także o dokonanie 

oceny realizowanych przez wykładowców zajęć dydaktycznych. (Szczegółowe dane 

przedstawia tabela 2.). 

 

Tabela 2. Opinie studentów na temat poziomu przygotowanych przez prowadzącego zajęć 

N =1690 

L.p. Czy zajęcia były należycie przygotowane 

przez prowadzącego? Czy materiały 

dydaktyczne były zamieszczane w 

terminie (zgodnie z planem zajęć)? 

(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

Dane: 

w liczbach 

bezwzględnych 

w 

procentach 

(%) 

średnia 

ocena /* 

1. 5 - ocena najwyższa 1520 89.9  

 

4.89 

2. 4 94 5.6 

3. 3 37 2.2 

4. 2 15 0.9 

5. 1 - ocena najniższa, 24 1.4 

*/Średnia ocena liczona była przy pomocy wzoru na średnią arytmetyczną 

 

  Z uzyskanych danych wynika, że zdecydowana większość studentów (89.9 %) ocenia 

bardzo wysoko poziom przygotowania zajęć przez prowadzącego nauczyciela oraz  

zamieszczanie przez niego w terminie (zgodnie z planem zajęć) materiałów dydaktycznych na 

platformie edukacyjnej uczelni. Respondenci ci posługując się pięciostopniowa skalą 
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oceniania wystawili temu elementowi procesu kształcenia najwyższą notę - 5. Natomiast 5.6 

% ogółu badanych oceniło przygotowanie zajęć na ocenę - „4”.  

 Uogólniając można przyjąć, że aż 95.5 % ogółu badanych jest zdania, że nauczyciele 

akademiccy bardzo dobrze i dobrze przygotowują swoje zajęcia. 

  Nie zgadza się z tym poglądem 2.3% ankietowanych. Studenci ci wystawili tej to 

ocenianej sferze procesu kształcenia najniższe noty, to jest oceny: „1” i „2”, natomiast 

pozostali (2.2%) oceniają przeciętnie poziom przygotowywanych zajęć przez prowadzącego 

wykładowcę (na ocenę - 3).    

 Podsumowując można stwierdzić, że znakomita większość nauczycieli akademickich 

należycie przygotowuje prowadzone przez siebie zajęcia a  materiały dydaktyczne są 

zamieszczane w terminie, zgodnie z planem zajęć.  

 Średnia ocena nauczycieli akademickich w rozpatrywanym aspekcie ich działalności 

kształtuje się na bardzo wysokim poziomie i wynosi 4.89 punktów w pięciostopniowej skali 

oceniania.  

  Szczegółowe dane dotyczące oceny poszczególnych zajęć realizowanych przez 

konkretnych wykładowców (wymienionych imiennie), z uwzględnieniem kierunku i roku 

studiów, poziomu studiów (I stopnia i II stopnia) oraz formy studiów (studia stacjonarne i 

niestacjonarne). 

  Wysoka ocena przygotowywanych zajęć dydaktycznych ściśle koresponduje ze 

sposobem przekazywania wiadomości. Komunikatywność nauczyciela akademickiego ma 

niezwykle istotne znaczenie w relacji nauczyciel - student. Bycie osobą komunikatywną to 

przede wszystkim umiejętność jasnego wyrażania myśli w sposób zrozumiały dla odbiorcy 

tego przekazu. Szczegółowe dane na ten temat przedstawia tabela 3.  

Tabela 3. Opinie studentów na temat przekazywanych wiadomości. N =1690 

L.p. Czy osoba prowadząca zajęcia 

przekazywała wiadomości w sposób jasny 

i zrozumiały? 

(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

Dane: 

w liczbach 

bezwzględnych 

w procentach 

(%) 

średnia 

ocena /* 

1. 5 - ocena najwyższa 1457 86.2  

 

4.81 

2. 4 130 7.7 

3. 3 54 3.2 

4. 2 18 1.1 

5. 1 - ocena najniższa, 31 1.8 

*/Średnia ocena liczona była przy pomocy wzoru na średnią arytmetyczną 

 

  Z danych wynika, że zdecydowana większość, bo aż 93.9% ankietowanych uważa, że 

osoby prowadzące zajęcia (wykłady i ćwiczenia) przekazują wiadomości w sposób jasny i 

zrozumiały. Spośród tej to grupy badanych 86.2 % wystawiło nauczycielom najwyższą notę 

(„5”), natomiast 7.7% ogółu badanych dało ocenę - „4”.  
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 Tylko nieliczni (2.9% respondentów) nie zgadzają się z tak wysoką oceną. Studenci ci  

wystawili najniższe noty, to jest oceny: „1” i „2”, natomiast pozostali (3.2%) oceniają na 

średnim poziome jasność i zrozumiałość przekazywanych treści - to jest na ocenę „3”.    

 Podsumowując można stwierdzić, że znakomita większość nauczycieli akademickich 

przekazuje wiadomości w sposób jasny i zrozumiały. Średnia ocena nauczycieli akademickich 

w rozpatrywanym wycinku ich działalności kształtuje się również na bardzo wysokim 

poziomie i wynosi 4.81 punktów w pięciostopniowej skali oceniania.  

 Szczegółowe dane dotyczące oceny przekazywania wiadomości w sposób jasny i 

zrozumiały w ramach poszczególnych zajęć realizowanych przez konkretnych wykładowców 

(wymienionych imiennie), z uwzględnieniem kierunku i roku studiów, poziomu studiów (I 

stopnia i II stopnia) oraz formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) przedstawia 

załącznik nr 1.  

 

          Jasny i zrozumiały przekaz wiadomości przez osobę prowadzącą wykłady, ćwiczenia czy 

seminaria niewątpliwie zachęca studenta do aktywnego uczestnictwa nich. Mając na uwadze 

powyższe w badaniu dążono również do poznania opinii studentów, czy realizowane zajęcia 

zachęcały ich do aktywnego uczestnictwa. (Szczegółowe dane prezentuje tabela 4). 

 

Tabela 4. Opinie studentów na temat zajęć N =1690 

L.p. Czy zajęcia zachęcały do aktywnego 
uczestnictwa? 
(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

Dane: 

w liczbach 
bezwzględnych 

w 
procentach 
(%) 

średnia 
ocena /* 

1. 5 - ocena najwyższa 1385 81.9  
 
4.70 
 

2. 4 151 8.9 

3. 3 72 4.3 

4. 2 30 1.8 

5. 1 - ocena najniższa, 52 3.1 

*/Średnia ocena liczona była przy pomocy wzoru na średnią arytmetyczną 

 

Dane wskazują, że zdecydowana większość respondentów (90.8 % ogółu) uważa, że 

sposób prowadzenia zajęć zachęcał ich do aktywnego uczestnictwa nich. Oni to wystawili 

najwyższe oceny: „5” i „4”. 

Nie zgadza się z tą opinią tylko 4.9 % respondentów i wystawili oni najniższe noty to jest 

oceny: „1” i „2”. Natomiast pozostali (4.3%) są zdania, że realizowane zajęcia średnio 

zachęcały ich do aktywnego uczestnictwa i tą sferę działań nauczycieli akademickich ocenili 

na ocenę „3”.  

            Uogólniając można stwierdzić, że zdecydowana większość nauczycieli akademickich 

prowadząc zajęcia w atrakcyjny sposób zachęca swoich studentów do aktywnego 

uczestnictwa nich. 
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  Potwierdza to także średnia ocena nauczycieli akademickich w rozpatrywanym 

wycinku ich działalności, która to kształtuje się również na bardzo wysokim poziomie  

i wynosi 4.70 punktów w pięciostopniowej skali oceniania.  

 Uzyskane wyniki badania w czterech rozpatrywanych aspektach działania nauczycieli 

akademickich pozytywnie świadczą o ich wiedzy i przygotowaniu dydaktycznym oraz 

atrakcyjnym sposobie prowadzenia przez nich zajęć, które zachęcają studentów do 

aktywnego uczestnictwa nich. 

Szczegółowe dane dotyczące oceny poszczególnych zajęć realizowanych przez 

konkretnych wykładowców (wymienionych imiennie), z uwzględnieniem kierunku i roku 

studiów, poziomu studiów (I stopnia i II stopnia) oraz formy studiów (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) przedstawia załącznik nr 1. 

  Na koniec badania poproszono ankietowanych studentów o ocenę ich kontaktu  

z prowadzącym zajęcia. Umiejętność nawiązywania dialogu i relacji interpersonalnych 

nauczyciela akademickiego ze studentami to bowiem istotne elementy budujące jego 

autorytet, poważanie, uznanie i szacunek w ich oczach. Jego dostępność buduje i kształtuje 

ponadto nie tylko jakość relacji interpersonalnych między wykładowcą a studentem, ale 

rozwija atmosferę wzajemnego zaufania, życzliwości i poszanowania, tworzy poczucie 

bezpieczeństwa i współpracy oraz w istotny sposób wpływa na końcowe efekty kształcenia. 

W prezentowanym badaniu to właśnie dostępność prowadzącego zajęcia dla 

studentów była przedmiotem oceny ankietowanych. Szczegółowe dane na ten temat 

prezentuje tabela 5. 

 

Tabela 5. Opinie studentów na temat dostępności nauczyciela N=1690 

L.p.  Czy osoba prowadząca była dostępna dla 
studentów (konsultacje, poczta 
elektroniczna itp.)?  
(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

Dane: 

w liczbach 
bezwzględnych 

w procentach 
(%) 

średnia 
ocena /* 

1. 5 - ocena najwyższa 1474 87.2  
 
4.85 

2. 4 109 6.4 

3. 3 62 3.7 

4. 2 20 1.2 

5. 1 - ocena najniższa, 25 1.5 

*/Średnia ocena liczona była przy pomocy wzoru na średnią arytmetyczną 
 

Ogólnie biorąc z badań wynika, że prawie wszyscy respondenci (97,3%)  

w kategoriach pozytywnych oceniają dostępność prowadzącego zajęcia wobec 

studentów. Stopień oceny tego kontaktu jest jednak nieco zróżnicowany. Prawie 94% ogółu 

indagowanych ocenia kontakt wykładowcy ze studentami jako bardzo dobry - ocena 

najwyższa „5” i jako dobry - ocena „4”. Pozostali (3.7%) oceniają relacje wykładowcy ze 

studentem jako przeciętne - to jest dostatecznie (ocena „3”).  Dwudziestu pięciu  

badanych (1.5%) stwierdziło, że uczący ich nauczyciele nie mają żadnych więzi ze swoim 
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studentem i oceniło ten kontakt na „1” - dając tym samym ocenę najniższą, a dwudziestu  

ankietowanych (1.2%) dostępność wykładowcy oceniło na „2”. 

Reasumując, kontakt nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami 

kształtuje się na bardzo dobrym i dobrym poziomie. Taki pogląd artykułuje 93,6% badanych. 

 Warto w tym miejscu podkreślić, że wyrażana przez badanych ocena przystępności 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami obliczana za pomocą średniej 

arytmetycznej przyjętej dla szkolnej skali oceniana wynosi w 4.85 pkt., a więc jest ona nieco 

niższa niż ocena bardzo dobra. 

  Szczegółowe dane dotyczące oceny poszczególnych zajęć realizowanych przez 

konkretnych wykładowców (wymienionych imiennie), z uwzględnieniem kierunku i roku 

studiów, poziomu studiów (I stopnia i II stopnia) oraz formy studiów (studia stacjonarne i 

niestacjonarne) przedstawia załącznik nr 1. .  

Podsumowując wyniki poświecone ocenie wykładowców uczelni należy stwierdzić, że 

prowadzący zarówno wykłady jak i ćwiczenia, oceniani są przez studentów bardzo wysoko. 

Uzyskany wynik świadczy nie tylko pozytywnie o osobach prowadzących zajęcia, ich wiedzy, 

kwalifikacjach ogólnych, specjalistycznych, zawodowych, kompetencjach i profesjonalizmie, 

a także o właściwym doborze kadry dydaktycznej do realizacji założonego tokiem studiów 

programu kształcenia. 

 

 

3. Zestawienie średnich ocen badanych elementów procesu kształcenia oraz średnia ocena 

całościowa analizowanej sfery działalności uczelni. 

 

W prezentowanej analizie wyników badań dążono również do ukazania średnich ocen 

rozpatrywanych aspektów procesu kształcenia (to jest oceny wykładowców i prowadzonych 

przez nich zajęć) oraz przedstawienia średniej oceny całościowej tej to sfery działalności 

uczelni. Szczegółowe dane na ten temat prezentuje tabela 6. 

 

Tabela 6. Zestawienie ocen wybranych elementów procesu kształcenia N =1691  

 
L.p. 

 
 
Oceniane elementy procesu kształcenia 

Średnia ocena /* 

Średnia 
ocena 
elementu 
procesu 
kształcenia/* 

Średnia 
ocena 
całościowa/* 

1. Czy zajęcia były należycie przygotowane przez 
prowadzącego? Czy materiały dydaktyczne były 
zamieszczane w terminie (zgodnie z planem zajęć)? 

 
4.89 
 

 
 
 
 
 
4.80 

2. Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z tematyką, 
wymiarem godzin i kryteriami oceniania 
dedykowanymi danemu przedmiotowi dzięki czemu 
efekty kształcenia zostały osiągnięte? 

 
4.86 

3. Czy osoba prowadząca była dostępna dla studentów 4.85 
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(konsultacje, poczta elektroniczna itp.? ( 

4. Czy osoba prowadząca zajęcia przekazywała 
wiadomości w sposób jasny i zrozumiały? 

4.81 

5. Czy zajęcia zachęcały do aktywnego uczestnictwa? 4.70 
 

*/Średnia ocena liczona była przy pomocy wzoru na średnią arytmetyczną 

 

Z uzyskanych danych wynika, że spośród pięciu ocenianych elementów procesu kształcenia 

relatywnie najwyżej studenci oceniają poziom przygotowania przez prowadzącego zajęć 

dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń). Działanie to uzyskało względnie najwyższą ocenę - 4.89. 

Na drugim i trzecim miejscu prawie ex aequo sytuują się takie elementy procesu kształcenia 

jak: zgodność prowadzonych zajęć z tematyką, wymiarem godzin i kryteriami oceniania 

dedykowanymi danemu przedmiotowi dzięki czemu zostały osiągnięte efekty kształcenia 

oraz dostępność osoby prowadzącej zajęcia wobec studentów. Obie te sfery działalności 

otrzymały prawie tą samą, wysoką ocenę: odpowiednio: 4.86 i 4.85. Czwarte miejsce w 

hierarchii oceniania badanych elementów procesu kształcenia zajmuje ocena sposobu 

przekazywania wiadomości przez prowadzącego zajęcia - 4.81. 

Relatywnie najniżej oceniane jest zachęcanie studentów przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia do aktywnego uczestnictwa w nich - ocena 4.70. Należy jednak podkreślić, że ta sfera 

działalności nauczyciela akademickiego kształtuje się równie bardzo wysoko. 

Na uwagę zasługuje średnia ogólna ocena całościowa badanych elementów procesu 

kształcenia, która to jest także bardzo wysoka i wynosi 4.80 pkt. w pięciostopniowej skali 

oceniania.  

  Uogólniając, poddane ocenie studentów wybrane elementy procesu kształcenia 

otrzymały bardzo wysokie noty a ich średnia ocena całościowa zasługuje na uwagę. 

 Reasumując wyniki badań poświeconych ocenie wykładowców uczelni oraz 

prowadzonych przez nich zajęć, należy stwierdzić, że realizujący zarówno wykłady jak i 

ćwiczenia, oceniani są przez studentów, bardzo wysoko. Uzyskane wyniki świadczą nie tylko 

pozytywnie o osobach prowadzących zajęcia, ich wiedzy, kwalifikacjach ogólnych, 

specjalistycznych, zawodowych, kompetencjach i profesjonalizmie, a także o właściwym 

doborze kadry dydaktycznej do realizacji założonego tokiem studiów programu kształcenia. 
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IV. Wnioski 

 

 

Przeprowadzone badanie upoważnia do sformułowania następujących wniosków i 

uogólnień: 

1. Wszyscy oceniani nauczyciele akademiccy, zdaniem badanych studentów, prowadzą 

zajęcia zgodnie z tematyką, wymiarem godzin i kryteriami oceniania przypisanymi danemu 

przedmiotowi dzięki czemu założone efekty kształcenia zostały osiągnięte.  

 

2. Znakomita większość studentów ocenia bardzo wysoko przygotowywanie zajęć przez 

prowadzących nauczycieli oraz zamieszczanie przez nich w terminie (zgodnie z planem zajęć) 

materiałów dydaktycznych na platformie edukacyjnej uczelni. 

3. Z danych wynika, że zdecydowana większość ogółu ankietowanych uważa, że osoby 

prowadzące zajęcia (wykłady i ćwiczenia) przekazują wiadomości w sposób jasny i 

zrozumiały. Realizowane zajęcia zachęcają ponadto respondentów do aktywnego 

uczestnictwa w nich. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że sposób prowadzenia 

zajęć przez nauczycieli akademickich zachęca słuchaczy do udziału w nich. 

4. Kontakt nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami kształtuje się na 

bardzo dobrym i dobrym poziomie. Taki pogląd artykułuje 93,6% badanych. Wyrażana przez 

badanych ocena przystępności nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami 

obliczana za pomocą średniej arytmetycznej przyjętej dla szkolnej skali oceniana wynosi w 

4.85 pkt. 

 

5. Na uwagę zasługuje niebywale pochlebna ocena nauczycieli akademickich przez 

studentów uczelni. Prowadzący zarówno wykłady jak i ćwiczenia oceniani są bardzo wysoko. 

Zebrane opinie świadczyć mogą nie tylko pozytywnie o osobach prowadzących zajęcia, ich 

wiedzy, kwalifikacjach, kompetencjach i profesjonalizmie, ale także o właściwym doborze 

kadry dydaktycznej do realizacji założonego w toku studiów programu kształcenia.  

 

6. Spośród pięciu ocenianych elementów procesu kształcenia relatywnie najwyżej studenci 

oceniają poziom przygotowania przez prowadzącego zajęć dydaktycznych (wykładów, 

ćwiczeń). Działanie to uzyskało najwyższą ocenę - 4.89. Względnie najniżej oceniane jest 

zachęcanie studentów przez nauczycieli prowadzących zajęcia do aktywnego uczestnictwa w 

nich - ocena 4.70. Należy jednak podkreślić, że ta sfera działalności nauczyciela 

akademickiego kształtuje się równie bardzo wysoko. 

6. Reasumując dokonana przez studentów ocena wybranych aspektów zajęć dydaktycznych 

realizowanych w uczelni oraz wykładowców je prowadzących jest bardzo pozytywna i 

kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, oscylując w przedziale 4.70 - 4.89 pkt. w przyjętej 

pięciostopniowej skali oceniania.  
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7. Na uwagę zasługuje średnia ogólna ocena całościowa badanych elementów procesu 

kształcenia, która to jest równie bardzo wysoka i wynosi 4.80 pkt. w pięciostopniowej skali 

oceniania. 

8. Celem niniejszego badania było poznanie opinii studentów na temat poszczególnych 

wykładowców, którzy prowadzą, bądź prowadzili z nimi zajęcia w poprzednim semestrze a 

także ocena procesu dydaktycznego pod względem merytorycznym poprzez dokonywaną 

ocenę poszczególnych przedmiotów.  

 


