


W ramach kompleksowej analizy przebiegu procesu 
dydaktycznego oraz doświadczeń w pracy ze 
studentami w okresie pandemii Covid-19, w terminie 
9 lutego - 4 marca 2022 r. przeprowadzone zostało 
badanie ankietowe adresowane do osób 
prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie. 
 
Głównym celem przeprowadzenia ankiety było 
poznanie opinii, dotyczących sytuacji, z którymi 
spotykano się w realizacji procesu dydaktycznego w 
warunkach pandemii, poznanie ewentualnych 
sytuacji trudnych, które mogły pojawiać się w pracy 
osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, a także 
poznanie odpowiedzi na pytania - jakimi formami i 
jaką tematyką form podnoszenia kompetencji 
dydaktycznych byliby zainteresowani.  
 
Interesujące było również poznanie doświadczeń z 
semestru zimowego 2021/2022. 
 
 
 
 

 
 

 



Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2021 Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji 
zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii 
oraz Zarządzeniem Nr 104/2021 Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w okresie 
od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.  zajęcia 
odbywały się w formie stacjonarnej, hybrydowej 
lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, dlatego treść pytań, zawartych w 
kwestionariuszu została dostosowana do 
zmiennej sytuacji epidemicznej, wpływającej na 
stosowanie różnych form kształcenia. 

 

 



Badanie zostało zrealizowane w formie anonimowej ankiety, 
drogą elektroniczną z wykorzystaniem Uniwersyteckiego 
Systemu Obsługi Studiów, przez Centrum Kształcenia i 
Obsługi Studiów.  
 
Wszystkie osoby, które prowadziły zajęcia dydaktyczne w 
semestrze zimowym 2021/2022 zaproszone do udziału w 
badaniu, otrzymacie informacje o dostępie do kwestionariusza 
ankiety na służbowe adresy poczty elektronicznej. 

 

 



Dodatkowo, na stronie internetowej oraz w 
serwisach społecznościowych Uniwersytetu 
pojawiły się ogłoszenia informujące o realizacji 
ankiety.  
 
Kwestionariusz ankiety składał się z 19 pytań, 
z których 18 miało charakter zamknięty, a 
jedno miało formę otwartą.  
 
Ankieta była dostępna dla respondentów 
zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji 
językowej. Odpowiedzi udzielano anonimowo. 

 

 



Zebrany w procesie badawczym materiał został poddany szczegółowej analizie.  
 
Dane ilościowe 
Dane o charakterze ilościowym zostały zaprezentowane w formie diagramów oraz 
tabel. W przypadku rozbudowanych tabel, dla zwiększenia czytelności, zostały 
zastosowane następujące oznaczenia: N – liczba respondentów, którzy wybrali daną 
odpowiedź oraz % - procentowy stosunek liczby respondentów, którzy wybrali daną 
odpowiedź do liczby wszystkich badanych, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie.   
 
Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania było dobrowolne, dlatego liczba N  w 
przypadku niektórych pytań różni się od liczby wszystkich respondentów badania.  
 
Dane jakościowe 
Dane o charakterze jakościowym zostały skategoryzowane i przedstawione w ujęciu 
ogólnym. W Aneksie do niniejszego raportu zostały zawarte wszystkie odpowiedzi na 
pytania otwarte w podziale na Wydziały. 

 
 
 

 



Struktura raportu z realizacji badania została opracowana z uwzględnieniem 
podziału na Wydziały i jednostki ogólnouniwersyteckie. Raport ogólny 
zawiera prezentację danych uzyskanych w toku procesu badawczego w 
ujęciu ogólnym, dla całego Uniwersytetu, a poszczególne aneksy zawierają 
dane dotyczące Wydziałów.  
 
Niniejsza część, po wprowadzeniu i opisie realizacji badania, zawiera 
prezentację danych uzyskanych w toku procesu badawczego, dla 
wszystkich pytań zawartych w kwestionariuszu, w ujęciu ogólnym. Część 
druga, to aneks prezentujący dane dla poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu, według kolejności pytań zawartych w 
kwestionariuszu ankiety. 
 
Uzupełnieniem informacji zawartych w raporcie ogólnym oraz aneksie, są 
odpowiedzi na pytanie otwarte, pogrupowane wg poszczególnych 
Wydziałów/jednostek. 

 
 
 
 

 











Diagram przedstawia udział osób prowadzących zajęcia na poszczególnych Wydziałach w 
ogólnej liczbie respondentów ankiety. Najwyższy odsetek respondentów stanowią osoby z 
Wydziału Filologicznego – 16%, a także Wydziałów: Ekonomicznego, Chemii oraz Pedagogiki i 
Psychologii – 11%. 
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Profesor 38 

Profesor Uczelni 99 

Adiunkt posiadający stopień 
naukowy doktora habilitowanego 44 

Adiunkt 190 

Starszy wykładowca 19 

Asystent 36 

Wykładowca/Lektor/Instruktor 52 

Brak udzielonych odpowiedzi 3 

Ogółem 478 

Poszczególne grupy respondentów – według stanowiska zatrudnienia – w ujęciu liczbowym oraz 
procentowym. 
 

W strukturze respondentów dominującą grupą są adiunkci (39,7%) oraz profesorowie uczelni (20,7%).  
Najniższy odsetek uczestników procesu stanowią osoby zatrudnione na stanowisku starszego 
wykładowcy (4%).  Nie wszyscy respondenci udzieli odpowiedzi na to pytanie, dlatego liczba N  jest 
mniejsza od ogólnej liczby uczestników procesu. 
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N 

Mniej niż 5 lat 63 
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Więcej niż 40 lat 58 
Brak udzielonych 
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Ogółem 478 

Poszczególne grupy respondentów – według długości stażu pracy jako nauczyciel akademicki– w 
ujęciu liczbowym oraz procentowym. 
 

Wśród osób, które wypełniły ankietę, najliczniejszą grupę stanowią osoby, które pracują jako 
nauczyciel akademicki 16-25 lat (28,5%) oraz 6-15 lat (24,5%). Nie wszyscy respondenci udzieli 
odpowiedzi na to pytanie, dlatego liczba N  jest mniejsza od ogólnej liczby uczestników procesu. 
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Diagram przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie na temat odczuwania satysfakcji 
z pracy dydaktycznej, w obecnej sytuacji, w zależności od stanowiska zatrudnienia uczestników 
ankiety. 
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N 
Nie spotkałam/em się z takimi sytuacjami 68 
Zdecydowanie tak 124 
Raczej tak 166 
Trudno powiedzieć 50 
Raczej nie 64 
Zdecydowanie nie 8 
Brak udzielonych odpowiedzi 1 

Ogółem 480 

Zdecydowana większość respondentów (ok.60%) w okresie pandemii zauważyła 
zwiększenie się problemów w pracy ze studentami. 25,8% respondentów udzieliło 
odpowiedzi zdecydowanie tak, a 34,6% osób wybrało odpowiedź raczej tak. Natomiast 15% 
uczestników procesu badawczego uważa, że w porównaniu do okresu sprzed pandemii 
problemy w pracy ze studentami nie zwiększyły się. 
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Inne

N 
niski poziom wiedzy i umiejętności 
studentów utrudniający realizację treści 

198 
mała samodzielność studentów 

199 
niski poziom zainteresowania studentów 
nauką 231 
brak dyscypliny pracy wśród studentów 

191 
rozbieżność potrzeb i możliwości 
poznawczych studentów 

73 
niewłaściwe zachowanie studentów 52 
Inne 40 

Diagram prezentuje rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie, a tabela wartości liczbowe. Respondenci 
mogli wybierać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości procentowe przekraczają 100%. 

Wśród najczęściej pojawiających się problemów, uczestnicy ankiety, najczęściej wskazywali niski 
poziom zainteresowania studentów nauką (48%) oraz małą samodzielność studentów (41,4%). 
Równie często wybrana została odpowiedź niski poziom wiedzy i umiejętności studentów 
utrudniający realizację treści (41,2%) oraz brak dyscypliny pracy wśród studentów (39,7%). 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie o częstotliwość 
występowania wybranych zachowań studentów w trakcie pandemii. 



• Zachowania roszczeniowe: 65,1% respondentów nie zauważyło zmiany, 30,4% osób 
zauważyło wzrost częstotliwości, a według 4,4% ilość zachowań roszczeniowych 
studentów w czasie pandemii zmniejszyła się. 

 
• Zgłaszanie przez studentów problemów psychicznych: w opinii większości 

uczestników ankiety (67,8%) liczba takich zachowań nie zmieniła się w porównaniu 
do okresu sprzed pandemii. Jednak 30,6% osób zauważyło wzrost liczby zgłoszeń 
problemów psychicznych przez studentów. 1,2% respondentów wskazało odpowiedź 
– częstotliwość zmalała. 

 
• Maile od studentów z dziwnymi/niepokojącymi treściami: zdaniem 12,5% osób 

biorących udział w badaniu ilość takich maili wzrosła w okresie pandemii. Zdaniem 
84,8% osób nie zmieniła się, a zdaniem 2,1% zmalała. 

 
• Zgłaszanie przez studentów problemów osobistych: w opinii 52% uczestników 

procesu badawczego, w okresie pandemii, pojawiało się częściej niż w przeszłości. 
46,6% respondentów wskazało odpowiedź częstotliwość nie zmieniła się. Według 1% 
osób częstotliwość zmalała. 

 
• Zgłaszanie przez studentów problemów w grupach studenckich: wzrost 

częstotliwości w okresie pandemii zauważyło 9,8% nauczycieli akademickich 
udzielających odpowiedzi w tym pytaniu. Zdecydowana większość (85,4%) nie 
zauważyła zmiany w tym zakresie, natomiast 4,2% spotkało się ze zmniejszoną 
częstotliwością. 
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Inne

N 

nie spotkałam/em się z takimi sytuacjami 266 
silny stres utrudniający funkcjonowanie 120 
problemy lękowe 84 
panika 10 
lęk w kontaktach społecznych 63 
depresja 121 
zaburzenia odżywiania 3 
tendencje samobójcze 9 
uzależnienia 6 
schizofrenia 3 
choroba afektywna dwubiegunowa 9 
Inne 17 

Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło problemów 
psychicznych, które zgłaszali lub ujawniali studenci w czasie pandemii. 
 
Respondenci, poproszeni o wskazanie trzech głównych problemów, 
najczęściej wskazywali: depresję (25,2%), silny stres utrudniający 
funkcjonowanie (24,9%) oraz problemy lękowe (17,5). 
 
Jednak najwyższy odsetek odpowiedzi, uzyskała odpowiedź – nie 
spotkałam/em się z takimi sytuacjami, którą wybrało 55,3% osób. 
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Inne

N 

nie spotkałam/em się z takimi sytuacjami 298 

poczucie osamotnienia w grupie 92 
wrogość wśród studentów 16 
obojętność studentów na siebie na wzajem 116 

rywalizacja w grupie 116 

hejt w mediach społecznościowych 9 

dyskryminacja wśród studentów  9 

zachowania agresywne studentów wobec 
siebie na zajęciach 5 
odmowa realizacji zadań zespołowych 78 
Inne 4 

Respondenci, poproszeni o wskazanie trzech głównych problemów, w grupach studenckich 
(zajęciowych), które zgłaszali lub ujawniali studenci w czasie pandemii, najczęściej odpowiadali, 
że nie spotkali się z takimi sytuacjami  (62%). Wśród wymienionych problemów, najczęściej 
zauważanymi przez uczestników badania były: obojętność studentów na siebie nawzajem (24,1%), 
poczucie osamotnienia w grupie (19,1%) oraz odmowa realizacji zadań zespołowych (16,2%). 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o radzenie sobie z sytuacjami, kiedy 
studenci mają problemy z realizacją zadań – w zależności od długości stażu pracy jako nauczyciel 
akademicki. 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o radzenie sobie z nieodpowiednim 
zachowaniem studenta – w zależności od długości stażu pracy jako nauczyciel akademicki. 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o radzenie sobie z sytuacjami, kiedy 
student wymaga indywidualnego podejścia dydaktycznego – w zależności od długości stażu pracy jako 
nauczyciel akademicki. 
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N 
nie spotkałam/em się z takimi 
sytuacjami 37 
zdecydowanie tak 85 
raczej tak 255 
trudno powiedzieć 93 
raczej nie 9 
zdecydowanie nie 1 

Zdecydowana większość uczestników ankiety odpowiedziała, że umie pomóc studentom w 
sytuacjach dla nich trudnych – 17,7% osób wybrało odpowiedź zdecydowanie tak, a 53% osób 
odpowiedź raczej tak. Zaledwie 2,1% respondentów nie umie sobie radzić w opisywanych 
sytuacjach. Odpowiedź trudno powiedzieć wskazało 19,3% osób, natomiast 7,7% osób udzielających 
odpowiedzi na to pytanie, nie spotkało się z takimi sytuacjami. 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o umiejętność wsparcia studentów, w 
sytuacjach dla nich trudnych – w zależności od długości stażu pracy jako nauczyciel akademicki. 
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N 

nie spotkałam/em się z takimi sytuacjami 46 
zdecydowanie tak 136 
raczej tak 205 
trudno powiedzieć 37 
raczej nie 47 
zdecydowanie nie 7 

70,9% nauczycieli akademickich, udzielających odpowiedzi w ankiecie, deklaruje, że wie gdzie 
skierować studenta w różnych sytuacjach kryzysowych. Około 11% osób nie wiedziałoby jak 
poradzić sobie w takiej sytuacji. 7,7% respondentów wybrało odpowiedź trudno powiedzieć, a 9,6% 
nie spotkało się z takimi sytuacji w swojej dotychczasowej pracy dydaktycznej. 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o wiedzę, gdzie skierować studenta, który 
znajdzie się w sytuacji kryzysowej– w zależności od długości stażu pracy jako nauczyciel akademicki. 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie rozwijaniem kompetencji 
dydaktycznych, poprzez uczestnictwo w szkoleniach oferowanych przez Uniwersytet – w zależności od 
długości stażu pracy jako nauczyciel akademicki. 
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Diagram przedstawia procentowy rozkład 
odpowiedzi uczestników ankiety, na pytanie o 
problematykę form podnoszenia kompetencji 
dydaktycznych nauczycieli akademickich. 
 
Respondenci mogli wybrać dowolną liczbę 
odpowiedzi dlatego wartości przekraczają 
100%. 
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25,80% 
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MS Teams Wirtualny Kampus MS Teams i Wirtualny Kampus Inne

N 
MS Teams 230 
Wirtualny Kampus 101 
MS Teams i Wirtualny Kampus 124 
Inne 15 

• Najczęściej wskazywanym przez uczestników badania narzędziem do realizacji zajęć 
dydaktycznych, prowadzonych w formie zdalnej, w semestrze zimowym 2021/22  był MS Teams. 
 

• MS Teams wskazało 47,8% respondentów, a Wirtualny Kampus wybrało 21%. Około ¼ osób 
odpowiadających na to pytanie prowadziło zajęcia zdalne wykorzystując zarówno MS Teams, jak 
i Wirtualny Kampus (25,8%). 3,1% odpowiedzi to kategoria inne. 
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• Ankieta dla nauczycieli akademickich, dotycząca przebiegu procesu 
dydaktycznego, doświadczeń w pracy ze studentami w okresie 
pandemii Covid-19 została przeprowadzona w dniach 9 lutego – 4 
marca 2022 r. 
 

• Proces badawczy zrealizowano w formie anonimowej ankiety, drogą 
elektroniczną, z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi 
Studiów. 
 

• Celem badania było poznanie opinii nauczycieli akademickich 
dotyczących sytuacji, z którymi spotykano się w realizacji procesu 
dydaktycznego w warunkach pandemii, poznanie ewentualnych 
sytuacji trudnych, a także poznanie jakimi formami i jaką tematyką form 
podnoszenia kompetencji dydaktycznych byliby zainteresowani. Istotne 
było również poznanie doświadczeń z realizacji zajęć w semestrze 
zimowym 2021/2022. 
 

• Było to drugie ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia 
skierowane do kadry dydaktycznej UMCS. 
 

• W ankiecie wzięło udział 481 osób. Zaproszenia do wypełnienia ankiety, 
otrzymało 1917 osób, co oznacza, że zwrotność wyniosła 26,1%. 

 



• 57,7% respondentów udzieliło odpowiedzi pozytywnej na pytanie czy odczuwa obecnie 
satysfakcję z pracy dydaktycznej. Odpowiedzi raczej tak stanowiły najwyższy odsetek 
wskazań (44,4%) i wraz z odpowiedziami zdecydowanie tak (13,3%) stanowią blisko 58% 
odpowiedzi pozytywnych. 
 

• Zdecydowana większość respondentów (ok.60%) w okresie pandemii zauważyła 
zwiększenie się problemów w pracy ze studentami. 25,8% respondentów udzieliło 
odpowiedzi zdecydowanie tak, a 34,6% osób wybrało odpowiedź raczej tak. Natomiast 15% 
uczestników procesu badawczego uważa, że w porównaniu do okresu sprzed pandemii 
problemy w pracy ze studentami nie zwiększyły się. 
 

• Wśród najczęściej pojawiających się problemów, uczestnicy ankiety, najczęściej wskazywali 
niski poziom zainteresowania studentów nauką (48%) oraz małą samodzielność studentów 
(41,4%). Równie często wybrana została odpowiedź niski poziom wiedzy i umiejętności 
studentów utrudniający realizację treści (41,2%) oraz brak dyscypliny pracy wśród 
studentów (39,7%). 
 

• Zdaniem 41,4% uczestników ankiety funkcjonowanie psychiczne studentów na zajęciach w 
trakcie pandemii pogorszyło się. Prawie tyle samo osób (39,3%) wybrało odpowiedź trudno 
powiedzieć. Według 17,5% respondentów nie zmieniło się, a 1,7% osób wybrało odpowiedź 
poprawiło się. 
 
 
 

 
 
 
 



W ocenie respondentów, wybrane aspekty funkcjonowania studentów w okresie pandemii: 
 
• Frekwencja na zajęciach: zdaniem 49,4% osób poprawiła się, a zdaniem 40,8% pogorszyła 

się. 9,8% uczestników ankiety nie zauważyło zmiany. 
 

• Przygotowanie do zajęć: według 60,2% uczestników badania pogorszyło się, a według 
34,3% nie zmieniło się. Poprawę zauważyło 5,4% osób. 
 

• Aktywność na zajęciach: zdecydowana większość (70,8%) respondentów zwraca uwagę na 
pogorszenie się. 24,6% osób wybrało odpowiedź nie zmieniło się, a 4,6% poprawiło się. 
 

• Interakcje między studentami na zajęciach: pogorszyły się zdaniem 71,2% osób 
wypełniających ankietę, nie zmieniły się – zdaniem 24,6% osób, a poprawiły się – zdaniem 
4,2% osób. 
 

• Problemy z uczeniem się: uległy pogorszeniu, w opinii 50,5% respondentów, nie zmieniły 
się – w opinii 49,4%, poprawiły się – według 0,1% badanych. 
 

• Plagiat w pracach studentów: w opinii 66,2% uczestników badania pozostał bez zmian, w 
opinii 32,1% uległ zwiększeniu, natomiast 1,7% osób wypełniających ankietę, zauważyło w tej 
kwestii poprawę. 



Częstotliwość wybranych zachowań studentów w okresie pandemii, w opinii uczestników 
badania: 
 
• Zachowania roszczeniowe: 65,1% respondentów nie zauważyło zmiany, 30,4% osób 

zauważyło wzrost częstotliwości, a według 4,4% ilość zachowań roszczeniowych studentów w 
czasie pandemii zmniejszyła się. 

 
• Zgłaszanie przez studentów problemów psychicznych: w opinii większości uczestników 

ankiety (67,8%) liczba takich zachowań nie zmieniła się w porównaniu do okresu sprzed 
pandemii. Jednak 30,6% osób zauważyło wzrost liczby zgłoszeń problemów psychicznych 
przez studentów. 1,2% respondentów wskazało odpowiedź – częstotliwość zmalała. 

 
• Maile od studentów z dziwnymi/niepokojącymi treściami: zdaniem 12,5% osób biorących 

udział w badaniu ilość takich maili wzrosła w okresie pandemii. Zdaniem 84,8% osób nie 
zmieniła się, a zdaniem 2,1% zmalała. 

 
• Zgłaszanie przez studentów problemów osobistych: w opinii 52% uczestników procesu 

badawczego, w okresie pandemii, pojawiało się częściej niż w przeszłości. 46,6% 
respondentów wskazało odpowiedź częstotliwość nie zmieniła się. Według 1% osób 
częstotliwość zmalała. 

 
• Zgłaszanie przez studentów problemów w grupach studenckich: wzrost częstotliwości w 

okresie pandemii zauważyło 9,8% nauczycieli akademickich udzielających odpowiedzi w tym 
pytaniu. Zdecydowana większość (85,4%) nie zauważyła zmiany w tym zakresie, natomiast 
4,2% spotkało się ze zmniejszoną częstotliwością. 

 
 
 



• Respondenci, poproszeni o wskazanie trzech głównych 
problemów psychicznych, które zgłaszali lub ujawniali studenci w 
czasie pandemii, najczęściej wskazywali: depresję (25,2%), silny 
stres utrudniający funkcjonowanie (24,9%) oraz problemy lękowe 
(17,5%). Jednak najwyższy odsetek odpowiedzi, uzyskała 
odpowiedź – nie spotkałam/em się z takimi sytuacjami, którą 
wybrało 55,3% osób. 

 
• Respondenci, poproszeni o wskazanie trzech głównych 

problemów, w grupach studenckich (zajęciowych), które zgłaszali 
lub ujawniali studenci w czasie pandemii, najczęściej odpowiadali, 
że nie spotkali się z takimi sytuacjami  (62%). Wśród wymienionych 
problemów, najczęściej zauważanymi przez uczestników badania 
były: obojętność studentów na sienie nawzajem (24,1%), poczucie 
osamotnienia w grupie (19,1%) oraz odmowa realizacji zadań 
zespołowych (16,2%). 

 
 
 



• W pytaniu o umiejętność radzenia sobie w sytuacji gdy student ma problemy z 
realizacją zadań, zdecydowana większość uczestników ankiety odpowiedziała 
pozytywnie - 54,1% osób wskazało odpowiedź raczej tak, a 24,3% odpowiedź 
zdecydowanie tak. 5,2% respondentów nie spotkało się z sytuacją, kiedy student 
ma problemy z realizacją zadań. 14,1% odpowiedzi to wskazania trudno 
powiedzieć. Negatywnie na pytanie odpowiedziało 2,3% osób.  
 

• Zdecydowana większość uczestników ankiety odpowiedziała, że umie sobie 
radzić w sytuacji nieodpowiedniego zachowania studenta (72,8% odpowiedzi 
pozytywnych). Niecałe 4% respondentów nie umie sobie radzić w opisywanych 
sytuacjach. Odpowiedź trudno powiedzieć wskazało 11% osób, natomiast 12,3% 
osób udzielających odpowiedzi na to pytanie, nie spotkało się z takimi sytuacjami. 
 

• 81,5% nauczycieli akademickich, udzielających odpowiedzi w ankiecie, deklaruje, 
że radzi sobie w sytuacji, w której student wymaga indywidualnego podejścia 
dydaktycznego. Jedynie 2,1% osób nie poradziłoby sobie w takiej sytuacji. 8,3% 
respondentów wybrało odpowiedź trudno powiedzieć, a 7,5% nie spotkało się z 
takimi sytuacji w swojej dotychczasowej pracy dydaktycznej. 

 
 
 



• Zdecydowana większość uczestników ankiety odpowiedziała, że umie pomóc studentom 
w sytuacjach dla nich trudnych – 17,7% osób wybrało odpowiedź zdecydowanie tak, a 
53% osób odpowiedź raczej tak. Zaledwie 2,1% respondentów nie umie sobie radzić w 
opisywanych sytuacjach. Odpowiedź trudno powiedzieć wskazało 19,3% osób, natomiast 
7,7% osób udzielających odpowiedzi na to pytanie, nie spotkało się z takimi sytuacjami. 
 

• 70,9% nauczycieli akademickich, udzielających odpowiedzi w ankiecie, deklaruje, że wie 
gdzie skierować studenta w różnych sytuacjach kryzysowych. Około 11% osób nie 
wiedziałoby jak poradzić sobie w takiej sytuacji. 7,7% respondentów wybrało odpowiedź 
trudno powiedzieć, a 9,6% nie spotkało się z takimi sytuacji w swojej dotychczasowej pracy 
dydaktycznej. 

 
 
 
 



• Zdecydowana większość respondentów (81,7%) deklaruje 
chęć rozwijania swoich kompetencji dydaktycznych. W 
odpowiedzi na pytanie o chęć uczestnictwa w działaniach 
szkoleniowych oferowanych przez UMCS 48% uczestników 
badania wybrało odpowiedź zdecydowanie tak, a 33,7% raczej 
tak. 
 

• W pytaniu o preferowane formy podnoszenia kompetencji 
dydaktycznych 63,8% nauczycieli akademickich, biorących 
udział w badaniu, wybrało szkolenia on-line. Wysoki odsetek 
wskazań uzyskały również: warsztaty umiejętności (44,3%), 
szkolenia stacjonarne (37,2%), coaching (23,3%) oraz 
poradnictwo psychologiczne (20,4%). 
 

• 57,2% respondentów jest zainteresowanych szkoleniem z 
zakresu metod aktywizowania studentów. 
 

• Kolejne trzy najczęściej wskazywane przez uczestników 
badania formy podnoszenia kompetencji nauczycieli 
akademickich  to: budowanie marki osobistej nauczyciela 
akademickiego (43,7%), przeciwdziałanie wypaleniu (38,3%) 
oraz radzenie sobie z manipulacjami ze strony studentów 
(34,1%). 

 
 
 
 

 
 



• Jaką część zajęć, w semestrze zimowym 2021/2022 prowadził/a 
Pani/Pan w formie zdalnej? 31,8% nauczycieli akademickich, 
udzielających odpowiedzi w tym pytaniu, deklaruje, że wszystkie 
zajęcia w semestrze zimowym 2021/22 zrealizowała  z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 23,3% 
respondentów wskazało odpowiedź 1/4, a 18,7% odpowiedź 3/4. 
Połowę zajęć w formie zdalnej zrealizowało 15,8% badanych, 
natomiast wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej przeprowadziło 
10,4% uczestników ankiety. 
 

• Najczęściej wskazywanym przez uczestników badania narzędziem do 
realizacji zajęć dydaktycznych, prowadzonych w formie zdalnej, w 
semestrze zimowym 2021/22  był MS Teams. 
 

• MS Teams wskazało 47,8% respondentów, a Wirtualny Kampus 
wybrało 21%. Około ¼ osób biorących udział w badaniu prowadziło 
zajęcia zdalne wykorzystując zarówno MS Teams, jak i Wirtualny 
Kampus (25,8%).  

 
 



• W odpowiedzi na pytanie o charakterze otwartym, o największe problemy związane z 
realizacją zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 respondenci ankiety  pozostawili 
379 komentarzy, które dla ułatwienia analizy można przyporządkować do 16 kategorii. 
 

• Spośród wymienionych trudności zdecydowanie dominujące są: brak aktywności 
studentów, niskie zaangażowanie studentów oraz brak bezpośredniego kontaktu ze 
studentami. Spora liczba respondentów zwróciła uwagę na nieobecności studentów 
na zajęciach, a także problemy organizacyjne i problemy techniczne. Dla dosyć dużej 
części uczestników badania utrudnieniem były obostrzenia związane z pandemią 
Covid-19, w tym konieczność zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa podczas 
realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej. 

 
• 47 komentarzy miało charakter pozytywny i zostało zakwalifikowane do kategorii brak 

problemów. Respondenci opisywali w nich pozytywne doświadczenia, w tym 
dostrzegane pozytywy realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej tj. oszczędność 
czasu, brak konieczności dojazdów, wysoka efektywność pracy, dobry kontakt ze 
studentami. Do tej kategorii trafiły również komentarze dotyczące braku problemów, z 
którymi prowadzący nie mógłby sobie poradzić oraz braku innych problemów niż 
wskazane podczas wypełniania kwestionariusza ankiety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





• Badanie cieszyło się zadowalającym zainteresowaniem wśród nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia w semestrze zimowym 2021/22. 
Kwestionariusz wypełniła nieco ponad 1/5 osób zaproszonych do udziału w 
procesie badawczym. 

 
• Z analizy materiału ilościowego wynika, że proponowane przez Uniwersytet 

formy i tematyka podnoszenia i rozwijania  kompetencji dydaktycznych są 
oceniane pozytywnie. 

 
• Pracując ze studentami w okresie pandemii, począwszy od semestru letniego 

2019/2020, osoby prowadzące zajęcia zauważają pewne zmiany zachowań i 
funkcjonowania studentów, które mogą utrudniać realizację zajęć dydaktycznych 
w formie zdalnej oraz hybrydowej. 

 
• Należy również zwrócić uwagę na materiał o charakterze ilościowym, który jest 

uzupełnieniem zebranych informacji o rzeczywiste doświadczenia osób 
realizujących kształcenie w semestrze zimowym 2021/2022.  

 



• Pojawiają się wypowiedzi o różnym charakterze, zarówno 
pozytywnym, jak i negatywnym. Jednak szczegółowa analiza 
tych wypowiedzi przez władze poszczególnych Wydziałów 
może przynieść odpowiedzi na pytania – na ile kształcenie 
hybrydowe, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość jest skuteczne, jak realnie funkcjonuje na 
prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów i jakie 
rezultaty przynosi.  

 
• Warto zwrócić uwagę na informacje o pojawiających się 

niekiedy sytuacjach trudnych czy negatywnych zachowaniach 
studentów. 

 
•  Głównym problemem, który utrudnia realizację procesu 

kształcenia jest mała aktywność studentów podczas zajęć on-
line – niechęć do wypowiedzi, niechęć do włączenia kamery 
czy pozorna obecność na zajęciach. Rozwiązanie tego 
problemu staje się wyzwaniem dla władz dziekańskich i 
wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, szczególnie 
jeśli planowane jest w przyszłości realizowanie procesu 
dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, niezależnie od istnienia stanu pandemii. 



• Analiza zebranego materiału badawczego pozwoli również na 
odpowiedź, jakie są potrzeby szkoleniowe nauczycieli 
akademickich, o różnym poziomie doświadczenia w pracy 
dydaktycznej.  

 
• Warto zwrócić uwagę na wysokie zainteresowanie szkoleniem 

z zakresu metod aktywizacji studentów. 
 
• Wypowiedzi respondentów mogą również posłużyć za 

wskazówki do ulepszenia procesu kształcenia - jakie zmiany 
lub regulacje należy wprowadzić, by poprawić efektywność 
kształcenia w formie zdalnej w przyszłości, by móc 
wykorzystywać zdobyte doświadczenia i kompetencje cyfrowe 
nauczycieli akademickich do wykorzystanie tej formy 
prowadzenia zajęć również w czasie po ustąpieniu epidemii 
wirusa Sars-cov-2. 

 
 




