
Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 30/2020 

Rektora UMCS 

OGÓLNOUNIWERSYTECKIE BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

kwestionariusz dla słuchaczy studiów podyplomowych 

 

Zadowolenie ze studiów 

 

1. Czy biorąc pod uwagę całokształt doświadczeń, jest Pan/Pani zadowolony/a z realizowanych 

studiów? 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak  

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie 

e) trudno powiedzieć 

 

2. Jak ocenia Pan/Pani jakość kształcenia na swoim kierunku, pod kątem: 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Źle Bardzo źle 
Trudno 

powiedzieć 

Możliwości zdobycia nowej wiedzy      

Możliwości zdobycia nowych umiejętności      

Aktualności przekazywanej wiedzy      

Realizacji zajęć praktycznych      

Przydatności przekazywanej wiedzy      

Przydatności nabytych umiejętności      

Atrakcyjności oferty zajęć      

 

Organizacja procesu kształcenia 

 

3. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat: 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Źle Bardzo źle 
Trudno 

powiedzieć 

Zakładanych efektów kształcenia      

Programu studiów      

Procedur dot. zapewnienia jakości kształcenia      

Sylabusów      

 

 

 

 



 

 

 

4. Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy składające się na proces kształcenia: 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Źle Bardzo źle 
Trudno 

powiedzieć 

Rozkład zajęć w ciągu dnia      

Rozkład zajęć w ciągu miesiąca      

Rozkład przedmiotów w roku akademickim       

Dobór prowadzących do zajęć wykładowych      

Dobór prowadzących do zajęć praktycznych 
(ćwiczenia, laboratoria) 

     

Liczebność słuchaczy w grupach      

 

Przepływ informacji 

 

5. Kiedy dowiaduje się Pan/i o: 

 

 

Zawsze dużo 
wcześniej 

Najczęściej 
wcześniej przed 

planowanym 
wydarzeniem/ni

eobecnością, 
mogę jeszcze 

dobrze 
zorganizować 

swój czas 

Najczęściej 
wcześniej przed 

planowanym 
wydarzeniem/ni
eobecnością, ale 

nie mogę już 
dobrze 

zorganizować 
swojego czasu 

Najczęściej 
dowiaduję się 

po fakcie  
(np. wydarzenie 
już trwa, czkając 

na zajęcia) 

Zawsze 
dowiaduję się 
po fakcie (np. 

wydarzenie już 
trwa, czkając na 

zajęcia) 

Trudno 
powiedzieć 

Nieobecnościach 
wykładowców na 
zajęciach 

      

Godzinach 
rektorskich/dziekańsk
ich 

      

Terminach 
egzaminów i zaliczeń 

      

Ważnych 
wydarzeniach w 
UMCS 

      

Ważnych 
wydarzeniach na 
Twoim Wydziale 

      

 

 

6. Skąd dowiaduje się Pan/i o: 

 

 
Strona www 

UMCS 
Strona www 

Wydziału 
Fanpage 

UMCS 

Fanpage 
Wydziału/ 
Instytutu 

E-mail roku 
Tablica 

ogłoszeń 
Grupa na 

Facebooku 
Trudno 

powiedzieć 

Nieobecnościach 
wykładowców na zajęciach 

        

Godzinach 
rektorskich/dziekańskich 

        

Terminach egzaminów i 
zaliczeń 

        



Ważnych wydarzeniach w 
UMCS 

        

Ważnych wydarzeniach na 
Twoim Wydziale 

        

 

7. Skąd czerpie Pan/i informacje o treści zajęć dydaktycznych?  

Zaznacz maksymalnie dwie odpowiedzi.   

a) prowadzący zajęcia 

b) USOS Web 

c) inni słuchacze 

d) portale społecznościowe 

e) drukowane materiały informacyjne 

f) fora dyskusyjne 

g) strona internetowa Wydziału/Instytutu 

h) inne, jakie? ……………………………………….. 

 

8. Skąd dowiedział się Pan/Pani o tych studiach podyplomowych? 

a) Ze strony internetowej Uczelni  

b) Ze strony internetowej Wydziału 

c) Z Dziekanatu 

d) Z reklamy oferty studiów, zamieszczonej w …… 

e) Inne, jakie? …………………………………………………….. 

 

 

9. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą) 

dostępność, użyteczność i aktualność informacji dotyczących poszczególnych aspektów 

studiów podyplomowych: 

 

 1 2 3 4 5 

Oferowanych kierunków kształcenia      

Programu studiów      

Harmonogramu zjazdów      

Rozkładu zajęć dydaktycznych w ciągu dnia      

Prowadzących zajęcia      

Opłat      

Seminariów      

Konferencji naukowych i szkoleń      

Dyżurów pracowników      

 

 

10. Czy realizowane na studiach podyplomowych zajęcia spełniły Pana/i oczekiwania? 

a) Tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Nie 



e) Trudno powiedzieć 

 

 

 

 

11. Jak ocenia Pan/i poszczególne aspekty organizacji studiów podyplomowych: 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Źle Bardzo źle 
Trudno 

powiedzieć 

Obieg informacji      

Materiały dydaktyczne      

Ilość zajęć praktycznych      

Terminy egzaminów      

Godziny pracy dziekanatów      

Godziny pracy sekretariatów      

 

 

12. Czy poleciłby/łaby Pan/i te studia podyplomowe? 

a) Tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Nie 

e) Trudno powiedzieć 

 

13. Jakie studia podyplomowe powinny Pana/i zdaniem znaleźć się w ofercie UMCS? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe uwagi, sugestie na temat studiowania w UMCS 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Metryczka 

 

 Nazwa studiów podyplomowych (do wyboru z listy) 

 

 Wydział (do wyboru z listy) 

 

 Czas ukończenia studiów wyższych 

a) do 1 roku 

b) 1-2 lata temu 

c) 3-5 lat temu 



d) 6-10 lat temu 

e) powyżej 10 lat temu 

 

 

 

 Wiek 

a) do 25 lat 

b) 26-30 lat 

c) 31-40 lat 

d) 41-50 lat 

e) 51-60 lat 

f) powyżej 60 lat 

 


