Raport dotyczący ankietyzacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku
akademickiego 2014/2015

Ankietowaniu podlegały wszystkie przedmioty prowadzone w Instytucie Kultury
Europejskiej UAM w Gnieźnie. Ankiety wypełniane były zarówno przez studentów IKE jak i
studentów kierunków zewnętrznych, ale prowadzonych w Instytucie. Elektroniczne
wypełnianie ankiet w ramach systemu USOSweb umożliwiło opracowanie danych i
przygotowanie podstawowych statystyk w czasie znacznie krótszym niż miało to miejsce w
przypadku ankiet sporządzanych i wypełnianych metodą tradycyjną (drukowanych).
Zgromadzony materiał pozwala zatem na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Ze względu na
cyfrową formę zapisu oraz standaryzację w ramach systemu USOSweb, dane stanowią cenną
podstawę do dalszych analiz porównawczych. Ogólna ocena ankietowanych pracowników
wypada zdecydowanie pozytywnie, negatywne oceny pracowników ze strony studentów
pojawiają się w jednostkowych przypadkach i dotyczą wybranych aspektów pracy.
Z ogólnej sumy przedmiotów przeznaczonych do ankietyzacji, 25% nie posiada
wypełnionych ankiet. Skłania to Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia do zalecenia podjęcia
działań na rzecz większej mobilizacji studentów do wypełniania ankiet. Zalecenie to dotyczy
zarówno Dyrekcji Instytutu, kierowników Zakładów jak i pracowników. Zgromadzony
materiał dotyczy 75,5% przedmiotów. Ankiety wypełnione zostały przez 40% studentów IKE
oraz 25% studentów kierunków zewnętrznych. Zgromadzony materiał pozwala na
dokonywanie wiarygodnych analiz dotyczących ogólnego rozkładu odpowiedzi, nie zaś
pojedynczych przypadków przedmiotowych i osobowych. Zespół ds. Oceny Jakości
Kształcenia skoncentrował się zatem na ocenie globalnej, pozostawiając indywidualne
ankiety do wglądu Dyrekcji Instytutu, kierownikom Zakładów oraz bezpośrednio
zainteresowanym. Ogólna analiza odpowiedzi wypada zadowalająco. We wszystkich
pytaniach odnotowano zdecydowaną przewagę odpowiedzi skrajnie pozytywnych: między
64,45 a 97,69%. Dla porównania, ogół odpowiedzi skrajnie negatywnych waha się od 0,22 do
8,30%. Dwa pytania z najwyższym procentem odpowiedzi pozytywnych to: 'Czy
zapoznałeś/aś się z sylabusem?' (97,60% TAK), oraz: 'Czy prowadzący zajęcia jasno określił
warunki zaliczenia?' (94,66% TAK). Pytania z najniższym odsetkiem odpowiedzi
pozytywnych to: 'Czy na zajęciach wiedza przekazywana jest w sposób jasny i atrakcyjny?'

(67,95% TAK), oraz: 'Czy prowadzący wykorzystuje adekwatnie do tematu i problematyki
pomoce naukowe? (64,45% TAK).
W oparciu o dane pozyskane z ankiet Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia zlecił
sporządzenia zestawienia popularności poszczególnych przedmiotów, które zostanie
przekazane Dyrekcji Instytutu.
Zaleca się również, aby kierownicy Zakładów zapoznali się z wynikami ankiet
pracowników Zakładów i w razie potrzeby (w przypadku alarmujących wyników ankiet lub
ewentualnych niepokojących wpisów w pytaniach otwartych) przeprowadzili rozmowy
wyjaśniające.
Dane dotyczące braku ankiet poddane zostaną dalszej analizie w celu uzyskania
odpowiedzi
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