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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
REALIZOWANYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Zgodnie z procedurą uczelnianą ZUT w Szczecinie nr QA-1.1/12/19 Zasady prowadzenia procesu 
ankietyzacji w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 ankietyzacji poddano zajęcia prowadzone 
przez 70 nauczycieli akademickich, w tym:

- 50 nauczycieli Wydziału Ekonomicznego,
9 nauczycieli Studium Języków Obcych,

- 5 nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
- 3 nauczycieli Wydziału NoŻiR,
- 1 pracownika Biblioteki Głównej,
- 1 pracownika Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
- 1 nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Plan ankietyzacji zakładał przeprowadzenie badań wśród studentów wszystkich kierunków, lat, form i 
poziomów studiów Wydziału Ekonomicznego i dotyczył nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym 
oraz w innych jednostkach organizacyjnych ZUT. Zaplanowano przeprowadzenie 9058 ankiet1. W badaniu, 
które przebiegało w formie elektronicznej wzięli udział studenci wszystkich kierunków, lat, form i poziomów 
studiów. Respondenci dokonali 2218 ocen, co stanowiło 24,50% planowanej ich liczby.

1 Liczba respondentów > liczba studentów. Respondenci wielokrotnie oceniali poszczególnych nauczycieli.

Ankietowani oceniali jakość zajęć z uwzględnieniem kryteriów zawartych w 4 pytaniach, a mianowicie:
1. Ocena sposobu przekazywania wiedzy - respondenci oceniali przygotowanie nauczyciela do 

prowadzenia zajęć, motywowanie do samodzielnej pracy, umiejętność przekazywania treści, zwracanie 
uwagi na praktyczne wykorzystanie przedmiotu.

2. Ocena sposobu prowadzenia zajęć - respondenci oceniali organizację pracy nauczyciela, jego 
komunikatywność, punktualność i kulturę osobistą.

3. Ocena sposobu oceniania przez nauczyciela - respondenci oceniali obiektywność nauczyciela oraz 
stawianie przez niego jasnych wymagań zgodnych z tematyką zajęć.

4. Ogólna ocena nauczyciela.
Respondenci udzielając odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu ankiety pytania oceniali nauczycieli 

akademickich przyznając oceny w skali od 2 do 5.
W ankiecie, w pytaniu otwartym pn. Uwagi, respondenci wyrażali swoje opnie na temat nauczycieli 

akademickich.
Studenci wykazywali również swoją frekwencję na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez 

ankietowego nauczyciela akademickiego.
Oceniani nauczyciele uzyskali informację o liczbie udzielonych odpowiedzi na dane pytanie (uwzględniono 

formę prowadzenia zajęć), średniej ocenie dotyczącej pytania, a także liczbie respondentów ankietujących 
nauczyciela (uwzględniono formę prowadzenia zajęć) i końcowej ocenie stanowiącej średnią ocenę z średnich 
ocen uzyskanych w poszczególnych pytaniach.

Wyniki
Końcowe oceny ankietowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym 

oscylowały między oceną 5,00 (2 nauczycieli; od 6 do 77 respondentów) a oceną 3,95 (1 nauczyciel; 55 
respondentów). Średnia ocena końcowa nauczycieli Wydziału Ekonomicznego, którzy w badanym okresie 



prowadzili zajęcia i zostali ocenieni przez studentów wynosiła 4,71, natomiast średnie oceny z poszczególnych 
pytań kształtowały się, następująco:

Wyszczególnienie Średnia ocena
Pytanie 1. Ocena sposobu przekazywania wiedzy 4,70
Pytanie 2. Ocena sposobu prowadzenia zajęć 4,71
Pytanie 3. Ocena sposobu oceniania przez nauczyciela 4,71
Pytanie - Ogólna ocena nauczyciela 4,75

Na podstawie wyników ocen dokonanych przez studentów należy stwierdzić, że nauczycieli Wydziału 
Ekonomicznego oceniono bardzo wysoko w zakresie wszystkich aspektów branych pod uwagę w badaniu.

W większości wskazań studenci ocenili swoją frekwencję na zajęciach ankietowanego nauczyciela 
akademickiego na poziomie 75-100%.

Analizując indywidualne końcowe oceny ankietowanych nauczycieli można stwierdzić, że w grupie 
nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego zajęcia dydaktyczne:

- 29 nauczycieli oceniono w przedziale 4,75-5,0,
- 13 nauczycieli oceniono w przedziale 4,5-4,74,
- 7 nauczycieli oceniono w przedziale 4,0-4,49,
- 1 nauczycieli oceniono w przedziale 3,0-3,99.
Nauczyciel zatrudniony, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, na podstawie umowy 

cywilnoprawnej uzyskał końcową ocenę na poziomie poniżej 4,0.
Szczegółowe wnioski z badań ankietowych zawierają sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych 

Wydziału.
Na zróżnicowanie wyników wpływ miała liczba respondentów, która była wynikiem liczebność grup 

studenckich prowadzonych przez ocenianych nauczycieli, a także formy prowadzonych zajęć. Zmienne te nie 
stanowiły przedmiotu oceny.

W terminie przewidzianym w procedurze nie wniesiono odwołania od wyników ankietyzacji zajęć 
realizowanych na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w semestrze letnim roku akademickiego 
2019/2020.
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