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WNIOSKI I REKOMENDACJE ZESPOŁU ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Humanistycznym  

 
Propozycje działań na rzecz jakości kształcenia przygotowane przez Wydziałowy 

Zespół ds. Jakości Kształcenia na podstawie raportu z badań: 

1. Ankieta dla przyjętych na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie – 2016/2017. 

 Badanie przeprowadzono poprzez system USOS w okresie od 3 do 23 

października 2016 roku. Celem procesu badawczego było pozyskanie opinii 

osób rozpoczynających studia na danym kierunku na temat atrakcyjności oferty 

edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Poruszana w ankiecie 

tematyka dotyczyła źródeł informacji na temat oferty dydaktycznej, powodów 

wyboru Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, danego kierunku studiów, 

znajomości poszczególnych form promocji oraz ich wpływu na wybór Uczelni. 

 Kwestionariusz  ankiety wypełniło 1961, co stanowiło  33,4% ogółu 

zaproszonych do badania.  

 Z  Wydziału Humanistycznego w badaniu wzięło udział 310 osób, co stanowiło 

prawie 16% wśród wszystkich respondentów.  

 Całościowe spojrzenie na uzyskane dane umożliwia sformułowanie 

szczegółowego planu działań mających na celu promocję studiowania na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w tym na naszym wydziale. 

 Rady Naukowe jednostek powinny zapoznać się z raportem, dokonać analizy 

podejmowanych działań promocyjnych w kontekście uzyskanych w badaniu 

danych.  

 Wnioski z przeprowadzonych analiz powinno się przekazać 

pracodawcom/interesariuszom zewnętrznym współpracującym z jednostkami 

wydziałowymi. 

2. Ewaluacja studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016.  

 Na zakończenie cyklu zajęć w roku akademickim 2015/2016, słuchacze studiów 

podyplomowych, brali udział w anonimowym badaniu ankietowym. Celem 

badania było pozyskanie opinii uczestników na temat jakości kształcenia na 

studiach podyplomowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz 
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preferencji w wyborze tychże studiów. Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły 

takich kwestii jak: źródła informacji o ofercie studiów podyplomowych, 

oczekiwania w stosunku do podjętych studiów, zadowolenie z poszczególnych 

form zajęć, plusy i minusy organizacji studiów oraz rekomendacje dotyczące 

tego, jakie studia podyplomowe powinny znaleźć się w ofercie UMCS. Ponadto, 

respondenci pytani byli, czy poleciliby swoje studia podyplomowe oraz czy 

chcieliby jeszcze wziąć udział w innych studiach podyplomowych 

realizowanych przez UMCS.  

 W badaniu wzięli udział m.in.  słuchacze prowadzonych przez Centrum Języka 

i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców studiów Nauczanie języka 

polskiego jako obcego.  

 Na uwagę zasługuje fakt, iż według rekomendacji uczestników badania w 

ofercie studiów podyplomowych powinny znaleźć się m.in. takie kierunki jak: 

Archiwistyka, Filmoznawstwo. Warto rozważyć opracowanie takich 

programów. 


