UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Biologii i Biotechnologii

Lublin, 24.05.2016 r.

Informacja o wynikach Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych
dla semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016
W terminie od 25 stycznia do 21 lutego 2016, została przeprowadzona kolejna edycja
Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych, mająca na celu poznanie opinii studentów na temat zajęć
prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016. Kwestionariusz ankiety
po raz pierwszy został udostępniony z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
(USOS).
Dziękujemy studentom Wydziału Biologii i Biotechnologii za bardzo aktywny udział
w tym badaniu i pełną zaangażowania postawę w sprawy Uczelni i współudział w tworzeniu
jak najlepszych warunków studiowania na naszym Wydziale.
Według raportu przygotowanego przez uczelniany Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia
zawierającego ogólne oceny Uniwersytetu oraz poszczególnych wydziałów wynika, że Wydział
Biologii i Biotechnologii był jednym z trzech najlepiej ocenionych wydziałów (4,61), przy
jednej z najwyższych frekwencji (42,7%).
Wszystkie uwagi wyrażone przez studentów w Ankiecie Oceny Zajęć zostały
przeanalizowane przez władze Wydziału, a wnioski będą podstawą do planowania ewentualnych
zmian mających na celu dalsze doskonalenie procesu kształcenia na Wydziale Biologii
i Biotechnologii.
Informacja o wynikach Ankiety była przedstawiana na kolejnych posiedzeniach Rady Wydziału
BiB w dniach 16 marca, 20 kwietnia i 25 maja 2016 r. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne
zostały również poinformowane o dostępie do ich wyników na kontach w USOSweb.
Przeprowadzona przez władze dziekańskie WBiB analiza szczegółowych wyników Ankiety
Oceny Zajęć Dydaktycznych dotyczących pracowników WBiB pozwala na sformułowanie
następujących wniosków:
1. Liczba oceniających studentów wynosiła od 1 do 230
2. W ankiecie ocenione zostały 124 osoby prowadzące zajęcia, w tym 14 doktorantów
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3. Wyniki powyżej średniej dla Wydziału (4,61) otrzymało 86 osób, co stanowi około 70%
wszystkich ocenianych w ankiecie
4. Zajęcia prowadzone przez doktorantów były bardzo dobrze oceniane - 9 spośród 14 osób
otrzymało oceny powyżej 4,85
5. Oceny poniżej 4,00 dotyczyły jedynie 6 pracowników
6. Zestawienie ocen otrzymywanych przez osoby prowadzące zajęcia przedstawia poniższa
tabela
Średnia ocen
4,75 – 5,00
4,62 - 4,74
4,50 – 4,61
4,25 – 4,49
4,00 – 4,24
3,75 – 3,99
3,50 – 3,74
3,20 – 3,49

Liczba ocenionych pracowników
59
27
9
18
5
1
3
2

7. Wyniki ankiety obejmowały również opinie studentów – łącznie 92, z których 81 stanowiły
bardzo pochlebne komentarze dotyczące prowadzonych zajęć
8. Przy analizie wyników Ankiety brane były pod uwagę Procedury dotyczące analizy wyników
ankiety oceny zajęć i wynikających z nich nieprawidłowości oraz działań naprawczych,
podejmowanych przez władze Wydziału, ustalone w 2014 r. wspólnie z Samorządem
Studentów WBiB, które są zawarte w punkcie V.7. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii: zasady i procedury (dokument
dostępny jest na stronie internetowej WBiB, w zakładce Kształcenie pod adresem
http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0514/094049-wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia.pdf).
Powyższe procedury szczegółowo opisują sytuacje, w których osoby prowadzące zajęcia
zobowiązane są do złożenia wyjaśnienia Dziekanowi WBiB (punkt V.7., podpunkty 2 i 3).
Miały one zastosowanie tylko w jednym przypadku.
9. Wskazane jest wdrożenie systemu wyróżniania osób, które w ankiecie oceny zajęć
uzyskują najlepsze wyniki i opinie.
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