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Informacja podsumowująca wyniki Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych 

przeprowadzonych na kierunku filologia polska w roku akademickim  2020/2021 

 

W roku akademickim  odbyła się dwie edycje badania ankietowego, mającego na 

celu poznanie opinii studentów na temat zajęć dydaktycznych, realizowanych na kierunku 

filologia polska. Badania były anonimowe i zostały przeprowadzone przez Biuro ds. Analiz 

Jakości Kształcenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu 

Obsługi Studiów (USOS) w terminach: od 25 stycznia do 28 lutego dla semestru zimowego 

i od 15 czerwca do 16 lipca dla semestru letniego w tymże roku akademickim.  

Badania objęły wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane planem studiów I i II 

stopnia na kierunku filologia polska. Respondenci po zalogowaniu na swoje konto w 

USOSweb mieli możliwość wypełnienia ankiet dla wszystkich zajęć, w których 

uczestniczyli w danym semestrze, zarówno dla tych, które prowadzone były przez 

pracowników Instytutu Filologii Polskiej, jak i przez osoby reprezentujące środowisko 

zewnętrzne (inne jednostki UMCS oraz instytucje pozauczelniane).  

W roku akademickim 2020/2021, zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2020 Rektora 

UMCS z dnia 20 sierpnia 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych 

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, jak również w związku z pogarszającą się 

sytuacją pandemiczną, zajęcia w obu semestrach odbywały się w zdecydowanej większości 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dlatego treść pytań, zawartych 

w kwestionariuszu Ankiety, została dostosowana do kształcenia w formie zdalnej.  

http://www.umcs.lublin.pl/
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W tym przypadku respondenci byli poproszeni o ustosunkowanie się do twierdzeń 

za pomocą skali ocen od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą a 6 ocenę najwyższą. 

Kwestionariusz składał się z następujących 10 pytań: 

1. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

2. Zastosowane formy kształcenia zdalnego były dostosowane do przekazywanych 

treści.  

3. Prowadzący udzielał wsparcia w wykonywaniu zadań i przyswajaniu treści.  

4. Sposób prowadzenia zajęć stwarzał warunki do aktywności i zaangażowania.  

5. Materiały dydaktyczne były pomocne w utrwaleniu wiedzy i przygotowaniu się 

do zaliczenia/egzaminu.  

6. Zajęcia z ocenianego przedmiotu wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności.  

7. Kryteria oceny pracy podczas zajęć były jasno określone.  

8. Wymagania dotyczące zaliczenia zajęć były przestrzegane.  

9. Prowadzący umożliwiał różnorodne formy kontaktu i konsultacji z uczestnikami 

(forum, czat, rozmowa wideo, e-mail itp.).  

10. Jestem zadowolony/a z tego, że uczestniczyłem w tych zajęciach. 

 

Istotną częścią ankiety są komentarze pozwalające studentom uzasadnić 

wystawione oceny oraz podać dodatkowe informacje i spostrzeżenia dotyczące odbytych 

zajęć. Wiele z tych komentarzy miało charakter personalny. Z tego powodu ich treść została 

przeanalizowana z poszczególnymi nauczycielami akademickimi podczas indywidualnych 

spotkań. Należy przy tym podkreślić, że znaczenie indywidualnych komentarzy 

respondentów jest szczególnie istotne w dwu przeciwstawnych sytuacjach: komentarze 

pozytywne, które zdecydowanie przeważają, stanowią bardzo ważne narzędzie 

wskazujące, że praca i zaangażowanie nauczyciela akademickiego są dostrzegane i bardzo 

pozytywnie odbierane przez studentów. Komentarze krytyczne natomiast stanowią 

najczęściej merytoryczne wyjaśnienie niskich ocen uzyskanych przez nauczyciela 

akademickiego i są cennymi wskazówkami, co należy zmienić w przygotowaniu zajęć od 

strony merytorycznej, oraz, co jest równe istotne, w relacjach nauczyciel–student. 
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Udział studentów w ankiecie  

Udział studentów z kierunku filologia polska w badaniach ankietowych jest dość niski. W 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 frekwencja była na poziomie 

29,85% (przy średniej 44% dla UMCS oraz 43% dla Wydziału Humanistycznego ), zaś w 

semestrze letnim tegoż roku 29,16% (średnia dla UMCS – 27%, dla Wydziału 

Humanistycznego – 32%).  

 

Wyniki ankiety  

Według wyliczeń przygotowanych przez członków Zespołu ds. Jakości Kształcenia IFP 

wynika, że zajęcia dydaktyczne, prowadzone na kierunku filologia polska w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021 oceniono je na 5,53 (średnia ocena UMCS 5,42), 

zaś w semestrze letnim tegoż roku na 5,65 (średnia ocena UMCS 5,45). Wysoki poziom 

ocen, każdorazowo przekraczający średnią UMCS, oznacza, że studenci i doktoranci 

bardzo dobrze postrzegają zajęcia, w których uczestniczą. Średnia ocena zajęć w 

uwzględnionych w ankietach semestrach wyniosła 5,59. 

 

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 

W Ankiecie oceniono 48 nauczycieli akademickich, w tym 32 pracowników IFP i 16 

pracowników innych jednostek UMCS. Średnia uzyskanych ocen przez pracowników IFP 

wyniosła 5,68. Zakres uzyskanych średnich ocen wynosił od 4,33 do 6,0. Oceniono również 

zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami IFP. W 

tym przypadku średnia wyniosła 5,38, a zakres uzyskanych średnich to 3.89–6,0. Wyniki 

poszczególnych pracowników zostały przeanalizowane przez kierowników katedr, po ich 

opublikowaniu w serwisie USOS, wyniki badania zostały przekazane do omówienia przez 

zespół programowy.  
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Semestr letni roku akademickiego 2020/2021 

W Ankiecie oceniono 35 nauczycieli akademickich, w tym 28 pracowników IFP i 7 

pracowników innych jednostek UMCS oraz instytucji zewnętrznych. Średnia uzyskanych 

ocen przez pracowników IFP wyniosła 5,63, zaś ich zakres to 3,5–6,0. Oceniono również 

zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami IFP. W 

tym przypadku średnia wyniosła 5,67, a zakres uzyskanych średnich to 5,13–6,0. Wyniki 

poszczególnych pracowników zostały przeanalizowane przez kierowników katedr, po ich 

opublikowaniu w serwisie USOS, wyniki badania zostały przekazane do omówienia przez 

zespół programowy.  

 

Zestawienie ocen otrzymywanych przez nauczycieli akademickich, 

będących pracownikami IFP 

 

Średnia 

ocena 

Semestr zimowy 

2020/2021 

(N = 32) 

Semestr letni 

2020/2021 

(N = 28) 
Liczba 

pracowników 

 

Procent 

Liczba 

pracowników 
 

Procent 

od 3.0 do 4.0 - - 1 3,5 % 

od 4.1 do 5.0 2 6,25 % 2 7 % 

powyżej 5.1 30 93,75% 25 89,5% 

 

 

 

Zestawienie ocen otrzymywanych przez nauczycieli akademickich, 

niebędących pracownikami IFP 

 

Średnia 

ocena 

Semestr zimowy 

2020/2021 

(N = 16) 

Semestr letni 

2020/2021 

(N = 7) 
Liczba pracowników  

Procent 

Liczba pracowników  

Procent 

od 3.0 do 4.0 1 6,25% - - 

od 4.1 do 5.0 1 6,25 % - - 

powyżej 5.1 14 87,5% 7 100% 
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Komentarze studentów  

 

Ocenie poszczególnych punktów ankiety towarzyszyły niejednokrotnie komentarze 

studentów. Zdecydowana większość komentarzy była bardzo rzeczowa, stanowiły one 

istotne rozszerzenie oraz uzasadnienie informacji zawartych w ocenie punktowej. Ich treść 

była następująca:  

1. Oceny pozytywne, często wręcz entuzjastyczne, odnoszące się zarówno do treści 

merytorycznych zajęć, jaki i sposobu ich prowadzenia, zaangażowania prowadzącego oraz 

relacji student-nauczyciel akademicki. Stanowiły one zdecydowaną większość uwag 

studentów.  

2. Komentarze z propozycjami zmian w sposobie organizacji zajęć oraz w 

programie studiów. Zostaną one przekazane Zespołowi  Programowemu dla kierunku 

filologia polska.  

3. Komentarze i uwagi krytyczne, najczęściej bardzo rzeczowe, wraz z 

uzasadnieniem prezentowanych opinii i ocen. Wszystkie ankiety zawierające stosunkowo 

niskie oceny zajęć zawierały merytoryczne uzasadnienie ocen studentów. Odnosiły się one 

głównie do formy przekazywania treści na niektórych wykładach, zbyt małego 

zaangażowania podczas zajęć lub stosowanych kryteriów oceny studentów. Wszystkie te 

uwagi są analizowane przez prowadzących zajęcia, kierowników katedr, zespół 

programowy  i władze dziekańskie. 


