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RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA  JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Rok akademicki 2016/17, VIII edycja 

 

Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia opracował zespół w składzie: Anna 

Weronika Brzezińska, Iwona Chmura-Rutkowska, Katarzyna Karpińska –Szaj, Krzysztof Podemski, 

Krzysztof Skibski 

 

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 
 

a. Frekwencja 

Frekwencja w ósmej edycji badania jakości kształcenia utrzymała się na zadowalającym poziomie. W 
ankietyzacji wzięło udział 20% studentów UAM studiujących w trybie stacjonarnym (wzrost o 4% w 
stosunku do roku poprzedniego), w tym: 22% studentów I stopnia (wzrost o 5%); 14% studentów II 
stopnia wzrost o 3%); oraz 17% studentów jednolitych studiów magisterskich (wzrost o 2%);. 

64% osób biorących udział w badaniu jakości kształcenia posiada dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce 
i wykazuje się średnią powyżej 4,0 (spadek o 1%). 

b. Ogólna ocena jakości kształcenia 

Ogólna ocena jakości kształcenia na UAM rośnie i w roku akademickim 2016/2017 jest to 4,02. 

Najwyżej jakość kształcenia oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (średnia 4,09), następnie 
studenci I stopnia (średnia 4.04). Najniżej jakość kształcenia oceniają studenci II stopnia (średnia 3,95). 

W porównaniu do lat poprzednich oceny jakości kształcenia dominowały dwa rodzaje odpowiedzi: „bez 
zmian” oraz „pod pewnymi względami się poprawiła, pod innymi pogorszyła” – obydwie wyniosły 31% 
odpowiedzi. Na uwagę zasługuje fakt wzrostu odpowiedzi „poprawiła się” i „zdecydowanie się 
poprawiła” – 26% (wzrost o 6%). Dla wszystkich stopni studiów te oceny są niemalże identyczne (różnica 
1-2% miedzy stopniami). 

Podsumowując 81% studentów ocenia jakość kształcenia na UAM dobrze lub bardzo dobrze, w stosunku 
do lat ubiegłych jest to tendencja wzrostowa. 

c. Ponowny wybór uczelni  

Gdyby studenci mogli jeszcze raz dokonać wyboru studiów, studia na UAM wybrałoby 67% 
respondentów (wzrost o 3%), 9% nie zdecydowałoby się na studia w naszej uczelni, natomiast 24% nie 
jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Największy odsetek niezadowolonych studentów dotyczy II 
stopnia (11%). 

W przypadku studiów I i II stopnia studenci nie wybraliby ponownie studiów na UAM ze względu na: 
konstrukcję programów, jakość kształcenia, perspektywy na pracę po studiach i kadrę dydaktyczną 
(wskazania powyżej 30%).  

W przypadku jednolitych studiów magisterskich wśród odpowiedzi „negatywnych” dominują  
dotyczące jakości kształcenia,  kadry dydaktycznej, doboru metod nauczania (wskazania 30% i wyżej).  
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d. Szczegółowa ocena jakości kształcenia  

Powodem ponownego nie wybrania kierunku studiów są: perspektywy na pracę po studiach (49%), 
konstrukcja programu studiów (40%), motywy osobiste (37%). Te same powody są podawane niezależnie 
od stopnia studiów.  

PROGRAM STUDIÓW 

W kategorii „przydatność zajęć w kierunku przyszłej pracy” uzyskano 48% bardzo dobrych i dobrych 
ocen, najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (59%), najsłabiej studenci II stopnia 
(41%). 

W kategorii „możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych” uzyskano 64% bardzo dobrych i dobrych 
ocen, na wszystkich stopniach studiów wyniki są podobne (różnica 2-3%). 

W kategorii „liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów” uzyskano 62% bardzo dobrych i dobrych 
ocen, najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (64%), najsłabiej studenci II stopnia 
(57%). 

W kategorii „oferta zajęć do wyboru” uzyskano 47% bardzo dobrych i dobrych ocen, najwyżej oceniają 
studenci jednolitych studiów magisterskich (54%), najsłabiej studenci II stopnia (38%). 

Negatywne oceny programu studiów studenci uzasadniali wyborem przede wszystkim: brakiem 
możliwości rzeczywistego wyboru, zbyt małą liczbą zajęć do wyboru, niewłaściwie dobraną tematyką 
zajęć/nieatrakcyjna oferta, brakiem powiązania z przedmiotami kierunkowymi/specjalnością (wskazania 
powyżej 33%). Takie odpowiedzi podawali studenci I i II stopnia. Studenci jednolitych studiów mgr 
wskazali na zbyt małą liczbę zajęć do wyboru, niewłaściwie dobraną tematykę zajęć/nieatrakcyjną ofertą, 
pokrywające się terminy zajęć oraz na brak możliwości rzeczywistego wyboru. 

OCENA ZAJĘC I METOD OCENIANIA 

Kategoria „sposób prowadzenia zajęć” uzyskano 72% bardzo dobrych i dobrych ocen, na wszystkich 
stopniach studiów wyniki są podobne (różnica 2-3%). 

Kategoria „poziom merytoryczny zajęć” uzyskano 77% bardzo dobrych i dobrych ocen, najwyżej oceniają 
studenci jednolitych studiów mgr (82%). 

Kategoria „sprawiedliwość sposobu oceniania” uzyskano 47% 68% bardzo dobrych i dobrych ocen, na 
wszystkich stopniach studiów wyniki są podobne (różnica 2-3%). 

Kategoria „zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne” bardzo dobrych i dobrych ocen, najwyżej ocenili 
studenci I stopnia 51%, a najniżej studenci jednolitych studiów mgr (33%). Uzasadnienie wskazania 
negatywnej oceny: zbyt mała liczba zajęć rozwijających umiejętności praktyczne (81%) w skali UAM, dla 
wszystkich studentów. Dopiero na drugim miejscu plasuje się odpowiedź: nieodpowiedni sposób 
prowadzenia zajęć rozwijających oraz nieodpowiedni dobór prowadzących zajęcia. 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

Kategoria „kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich” uzyskano 89% bardzo dobrych i 
dobrych ocen, najwyżej ocenili studenci jednolitych studiów mgr (92%). 

Kategoria „kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich” uzyskano 73% bardzo dobrych i dobrych 
ocen. 

Kategoria „stosunek nauczycieli do studentów” uzyskano 77% bardzo dobrych i dobrych ocen. 
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Kategoria „zaangażowanie nauczycieli w prace dydaktyczną” uzyskano 80% bardzo dobrych i dobrych 
ocen. 

Kategoria „wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej” uzyskano 80% bardzo dobrych i dobrych 
ocen, najniżej oceniają studenci I stopnia (78%). 

Najbardziej studenci cenią takie cechy jak: atmosfera na zajęciach; osobowość, charyzma, poczucie 
humoru prowadzącego; ciekawy sposób prowadzenia zajęć. 

WARUNKI / ORGANIZACJA STUDIOWANIA 

W kategorii "warunki i organizacja studiowania" studenci najwyżej oceniają: wyposażenie i zasoby 
biblioteczne; dostępność komputerów i internetu oraz strony internetowe. 

W kategorii „Dziekan, Dziekanat, Samorząd Studentów” studenci najwyżej cenią pracę prodziekana ds. 
studenckich. Najsłabiej prace dziekanatu oceniają studenci I stopnia, jednocześnie wysoko oceniając 
samorząd.  

 

e. Podsumowanie 

Pozytywnie ocenione zostały: 

1. Kompetencje nauczycieli akademickich 
2. Wsparcie prodziekana ds. studenckich 
3. Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej 
4. Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną (terminowe odbywanie zajęć, punktualność, 

dostępność na dyżurach) 
5. Praca dziekanatu 

Słabiej ocenione zostały: 

1. Oferta zajęć do wyboru 
2. Zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne 
3. Przydatność zajęć prowadzonych na danym kierunku w przyszłej pracy 
4. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów 
5. Funkcjonowanie systemu USOS. 

 
 

Uwaga: Wyniki badania wskazują na wyraźny rozdźwięk pomiędzy wysoką oceną kompetencji 
nauczycieli akademickich (niezależnie od stopnia studiów), a najniżej ocenianym programem 
studiów oraz jakością nauczania (mały wybór, mało zajęć praktycznych, mała przydatność 
zawodowa) i metodami oceniania.  
Najsłabiej oceniają studia studenci II stopnia. Ponieważ większość kierunków ma problemy z 
naborem na II stopień sugerujemy dodatkowe badania jakościowe, które pomogłoby zrozumieć 
nam powody tego zjawiska.  
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2. Badanie studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 

 

a. Frekwencja 

W ankietyzacji wzięło udział 11% studentów UAM studiujących w trybie niestacjonarnym. 15% 

studentów I stopnia; 9% studentów II stopnia oraz 8% studentów jednolitych studiów magisterskich. W 

porównaniu do roku poprzedniego frekwencja utrzymała się na tym samym poziomie tylko w przypadku 

studentów I stopnia. W przypadku studentów II stopnia i jednolitych magisterskich zanotowano kolejno 

spadek o 2 i 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku 

W badaniu wzięło udział całe spektrum studentów, od uzyskujących niższe oceny, aż po osoby z dobrymi 
i bardzo dobrymi wynikami w nauce, jednak we wszystkich grupach przewagę stanowią osoby z 
wynikami dobrymi i bardzo dobrymi. 
 

b. Ogólna ocena jakości kształcenia 

Ogólna ocena jakości kształcenia na studiach niestacjonarnych na przestrzeni lat 2010-2016 utrzymuje 
się na stałym poziomie. W roku akademickim 2016/2017 wynosi 4,02, co oznacza nieznaczny wzrost w 
porównaniu z latami poprzednimi – po raz pierwszy odnotowano wynik średniej oceny dla całego UAM, 
studiów I stopnia i jednolitych magisterskich powyżej 4,00. 
Najlepiej w tym roku ocenione zostały studia jednolite magisterskie (4,26), najgorzej (ale wciąż tylko 
nieco słabiej) II stopnia (3,91).  
 

c. Ponowny wybór uczelni  

Gdyby studenci mogli jeszcze raz dokonać wyboru studiów, studia na UAM wybrałoby 74% 

respondentów (wzrost o 13% w porównaniu do poprzedniego roku), 11% nie zdecydowałoby się na 

studia w naszej uczelni (spadek o 7%), natomiast 15% nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

Największy odsetek niezadowolonych studentów dotyczy II stopnia. 

Studenci studiów niestacjonarnych na UAM nie wybraliby ponownie studiów na naszej uczelni przede 
wszystkim ze względu na jakość nauczania (47% wskazań)  i konstrukcję programu studiów (47% 
wskazań), natomiast tego samego kierunku z powodu słabych perspektyw na pracę po studiach (53% 
wskazań). 
  

d. Szczegółowa ocena jakości kształcenia  

Średnia ocen w poszczególnych kategoriach „oceny programu studiów” wynosi poniżej oceny dobrej 
kolejno: 

− Przydatność zajęć prowadzonych na P. kierunku w przyszłej pracy – 3,50 

− Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych – 3,17 

− Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów – 3,71 

− Oferta zajęć do wyboru – 3,01% 
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W kategorii "program studiów” najlepiej ocenianym elementem jest sposób przypisywania punktów 
ECTS - 62% studentów ocenia je dobrze lub bardzo dobrze.  
Najniżej ocenianym punktem jest oferta zajęć do wyboru - najczęściej oceniana na 3 (średnio). Na tym tle 
wyróżnia się generalnie pozytywniejsza ocena tej kategorii przez studentów jednolitych studiów mgr. 
Szczególnie 2 elementy (zajęcia praktyczne i do wyboru), przeważnie oceniane najsłabiej przez 
pozostałych studentów, w tej grupie postrzegane są dużo lepiej.  
 
O negatywnej ocenie oferty zajęć do wyboru zadecydowały przede wszystkim brak możliwości 
rzeczywistego wyboru (59%) i zbyt mała liczba zajęć do wyboru (41%) 
 

Średnia ocen w poszczególnych kategoriach „ocena zajęć i metod oceniania” wynosi kolejno 

Wszystkie elementy poza poziomem merytorycznym zajęć są najczęściej oceniane poniżej oceny dobrej 
(sposób prowadzenia zajęć – 3,89, sprawiedliwość oceniania – 3,90. Najwyżej oceniono poziom 
merytoryczny zajęć (4,02), najsłabiej zajęcia praktyczne (3,27), a szczególnie ich zbyt małą liczbę (79%) i 
nieodpowiedni sposób ich prowadzenia (50%) 
 

Kategoria  „wykładowcy” jest najwyżej ocenianą kategorią w całym badaniu.  

Studenci przede wszystkim wysoko cenią kompetencje wykładowców - 90% dobrych i bardzo dobrych 
ocen, a także uważają, że otrzymują odpowiednie wsparcie od opiekuna/ kierownika pracy dyplomowej - 
76% dobrych i bardzo dobrych ocen.  
Kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich oceniono średnio na 4,38 a dydaktyczne na 4,08. 
Nieco gorzej studenci oceniają zaangażowanie nauczycieli akademickich w pracę dydaktyczną (4,1) oraz 
ich stosunek do studentów (4,03). Mimo wszystko, także w tych obszarach najczęściej wskazywaną 
odpowiedzią jest ocena dobra. 
 
Wśród cenionych szczególnie cech wykładowcy, studenci wymieniali najczęściej: ciekawy sposób 
prowadzenia zajęć, atmosferę na zajęciach, profesjonalizm i zaangażowanie wykładowcy, jasny i czytelny 
sposób przekazywania wiedzy, osobowość, charyzma, poczucie humoru prowadzącego oraz odpowiedni 
poziom merytoryczny zajęć. 
 

W kategorii "warunki i organizacja studiowania" studenci najwyżej oceniają funkcjonowanie systemu 

USOS. Najsłabiej oceniana jest organizacja zjazdów. 

W tej kategorii wszystkie elementy oceniono podobnie na poziomie nieco powyżej 4,0 poza jednym, 
organizacją zjazdów, gdzie średnia ocena wyniosła 3,5. 
 

W kategorii „Dziekan, Dziekanat, Samorząd Studentów”, podobnie jak w przypadku studiów 

stacjonarnych, studenci najwyżej cenią pracę Prodziekana ds. studenckich (średnia 4,27) 

Wszystkie elementy należące do tej kategorii są oceniane są jako dobre, najwyżej jednak studenci 
oceniają pracę Prodziekana ds.studenckich-50% ocenia ten element bardzo dobrze, a kolejne 34% 
dobrze. Równie wysoko studenci oceniają pracę dziekanatów (średnia 4,11) -81% ocen dobrych i bardzo 
dobrych. Nieco gorzej wypada w tym zestawieniu działalność Samorządu Studenckiego (średnia ocen 
3,95), która  uzyskała 74% ocen dobrych i bardzo dobrych. 
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e. Podsumowanie 

Pozytywnie ocenione zostały (podobnie jak w poprzednim roku) 

1. Kompetencje nauczycieli akademickich 4,38 

2. Wsparcie Prodziekana ds. studenckich 4,27 

3. Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej 4,14 

4. Praca dziekanatu 4,14 

Słabiej ocenione zostały (dwie pierwsze pozycje podobnie jak w poprzednim roku) 

1. Oferta zajęć do wyboru 3,01 

2. Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych 3,17 

3. Zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne 3,27 

 

Najwyższe oceny porównując zbiorczo kategorie dotyczą: „wykładowców” , „dziekana, dziekanatów i 

samorządu studenckiego”  - najniższe „programów studiów”. 

Uwaga. Największe niezadowolenie z programu studiów niemal we wszystkich ocenianych kategoriach 

prezentują studenci studiów II stopnia, najwyższe zadowolenie (również we wszystkich kategoriach) 

studenci studiów jednolitych magisterskich.  

 

3.  Badanie studentów studiów III stopnia (doktoranckich) 

a.  Frekwencja 

W ankietyzacji wzięło udział 21% (nieznaczny spadek w stosunku do ubiegłego roku – 22%). Najwięcej 

doktorantów odpowiedziało na ankietę na Wydziale Matematyki i informatyki (47%). 

b. Ogólna ocena jakości kształcenia 

Ogólna ocena jakości kształcenia na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym poziomie - średnia waha 

się pomiędzy 3,59 a 3,74. W bieżącym roku akademickim średnia ocena nieco wzrosła i wynosi 3,75. 

Połowa uczestników studiów doktoranckich dostrzega pozytywne zmiany na wydziale. Pogorszenie 

odnotowało 10% doktorantów (3% w zdecydowanym stopniu).  

c. Ponowny wybór uczelni  

66% doktorantów raz jeszcze podjęłoby tę samą decyzję. 12% doktorantów dokonałoby innego wyboru 

(nieznaczny wzrost odpowiedzi pozytywnych w porównaniu z ubiegłym rokiem). 

d. Szczegółowa ocena jakości kształcenia 

W kategorii "program studiów" najwyżej ocenianym elementem jest elastyczność i indywidualizacja 

programu SD - połowa doktorantów ocenia ten element dobrze lub bardzo dobrze, przy średniej ocen 

4,08. Natomiast, podobnie jak w roku ubiegłym, najniżej ocenione zostały zajęcia rozwijające 

umiejętności miękkie. Doktoranci nisko ocenili także szkolenia, kursy i zajęcia rozwijające umiejętności 
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dydaktyczne (aż 40 % respondentów ocenia te elementy raczej źle lub bardzo źle, przy średniej ocen 2,90 

- 2,91). 

W kategorii "organizacja studiowania" wszystkie elementy oceniane są stosunkowo dobrze. Najwyżej 

doktoranci oceniają możliwość prezentacji i dyskusji dotyczącej postępów w pracy doktorskiej na forum 

zakładu/katedry/instytutu - 70% doktorantów ocenia ten element dobrze lub bardzo dobrze. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, w kategorii "nauczyciele akademiccy" doktoranci najwyżej ocenili 

wsparcie opiekuna naukowego - 83% respondentów oceniło ten element dobrze lub bardzo dobrze, ze 

zdecydowaną przewagą ocen bardzo dobrych. Pozytywnie oceniono także kompetencje nauczycieli 

akademickich oraz ich wsparcie w prowadzeniu zajęć – 79% odpowiedzi pozytywnych. 

W kategorii „rekrutacja na SD oraz system przyznawania wsparcia materialnego” dominują oceny "raczej 

dobrze". Najwyżej doktoranci ocenili sprawiedliwość i przejrzystość procedur rekrutacyjnych, najniżej 

natomiast system przyznawania wsparcia materialnego (średnia 3,41). 

W kategorii "warunki studiowania", tak samo jak w roku ubiegłym, najwyżej ocenianym elementem jest 

dostępność książek i innych materiałów - średnia 4,18, prawie 80% ocen bardzo dobrych i dobrych. 

Najniżej doktoranci ocenili dostępność specjalistycznego oprogramowania do badań naukowych - blisko 

jedna trzecia ocen negatywnych. 

Doktoranci ogólnie wysoko oceniają pracę administracji. Najwyżej ocenili pracę sekretariatu 

Instytutu/Katedry - 87% ocen bardzo dobrych i dobrych. Najniżej, choć wciąż wysoko, oceniona została 

działalność Samorządu Doktorantów - ponad dwie trzecie ocen dobrych i bardzo dobrych. 

 

e. Podsumowanie 

W skali całej ankiety do najwyżej oceniano pracę sekretariatu instytutu/katedry - średnia 4,51; wsparcie 

opiekuna naukowego - średnia 4,37 oraz pracę dziekanatu - średnia 4,36.  

Najniżej oceniono dwa aspekty studiowania: szkolenia, kursy rozwijające umiejętności dydaktyczne - 

średnia 2,91, oraz zajęcia rozwijające umiejętności miękkie - średnia 2,90. 

Uwaga: Niska ocena zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne oraz umiejętności miękkie 

utrzymuje się od kilku lat. Potrzeba modyfikacji modułu przygotowania doktorantów do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych – co jest wdrażane od bieżącego roku akademickiego i co stanie się przedmiotem 

ewaluacyjnych badań jakościowych. 
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4. Badanie nauczycieli akademickich 

 

a. Frekwencja 

W badaniu jakości kształcenia wzięło udział 25% pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych 

(N=730). Frekwencja w poprzednich dwóch latach wynosiła odpowiednio: 2015 r. – 14%, 2016 r. – 17%. 

Najliczniej w ankietyzacji wzięli udział nauczyciele akademiccy ze stażem pracy od 10 do 20 lat (33%). 

b. Ogólna ocena jakości kształcenia 

Ogólna ocena jakości kształcenia niezmiennie wzrasta na przestrzeni lat. W pierwszej edycji badania 

średnia wynosiła zaledwie 3,60, obecnie 4,17 – w ostatnich trzech latach wzrost ten jednak jest 

minimalny. 

c. Szczegółowa ocena jakości kształcenia 

W kategorii „organizacja dydaktyki” najwyżej ocenianym elementem jest możliwość zgłaszania własnego 

przedmiotu do programu studiów – 70% ocen dobrych i bardzo dobrych. Najniżej nauczyciele 

akademiccy ocenili możliwość okresowej koncentracji na pracy naukowej lub dydaktyce – ponad jedna 

trzecia odpowiedzi negatywnych.  

W kategorii „badania naukowe a proces dydaktyczny” respondenci najwyżej ocenili wiedzę  

i kompetencje nauczycieli akademickich w jednostce – średnia 4,24. Najniżej ocenianym elementem jest 

natomiast poziom wiedzy studentów – średnia 3,05. 

W kategorii „ewaluacja i poprawa jakości dydaktyki w jednostce” nauczyciele akademiccy najwyżej 

ocenili system hospitacji i kontroli jakości prowadzonych zajęć w jednostce – 56% ankietowanych ocenia 

ten element dobrze lub bardzo dobrze. Najniżej ocenianym elementem jest system nagradzania 

najlepszych dydaktyków – element ten oceniło dobrze i bardzo dobrze zaledwie 34% nauczycieli.  

W kategorii „warunki pracy” najlepiej postrzeganym elementem jest „dostępność książek i innych 

materiałów” – aż 73% ankietowanych ocenia ten element dobrze lub bardzo dobrze. Najniżej nauczyciele 

akademiccy ocenili kwestię „liczebności grup studenckich” – tylko 63% z nich uważa, że ten element jest 

na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. 

W kategorii „administracja” najwyżej ceniona jest praca prodziekana ds. studenckich – prawie 90% ocen 

dobrych i bardzo dobrych, a w dalszej kolejności praca administracji w jednostce. Niżej nauczyciele 

akademiccy oceniają jakość pracy administracji ogólnouczelnianej – ok. 70% ocen dobrych i bardzo 

dobrych.  

 

d. Podsumowanie 

Pozytywnie ocenione zostały: 

- praca prodziekana ds. studenckich (4,36); 

- praca administracji w jednostce; 
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- poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli akademickich w jednostce; 

- dostępność książek i innych materiałów (biblioteki, bazy danych); 

- dostępność komputerów i Internetu; 

- funkcjonowanie systemu USOS. 

Słabiej ocenione zostały: 

- poziom wiedzy studentów;  

- możliwość okresowej koncentracji na pracy naukowej lub dydaktyce. 

Najsłabiej ocenianym zjawiskiem jest system nagradzania najlepszych dydaktyków (2,88). 

 

Uwagi:  

Przy znacząco wyższej frekwencji niż w roku poprzednim wyniki badania w tej grupie respondentów są 

bardzo zbliżone do ubiegłorocznych.  W tegorocznym badaniu aż 89% nauczycieli akademickich oceniło 

jakość kształcenia na UAM dobrze lub bardzo dobrze, 42% respondentów – nieznacznie więcej niż w 

roku ubiegłym – dostrzega pozytywne zmiany na uczelni w tym zakresie. Wzrosła ocena administracji 

w obrębie jednostki (do poziomu powyżej 4,3 przy niezmiennej ocenie administracji centralnej – 3,9). 

Ten problem zasługuje na ewentualne pogłębienie przy pomocy badań jakościowych, które mogą 

pokazać, czy badani po prostu powtarzają obiegowe opinie czy też odwołują się do aktualnych 

doświadczeń własnych. Wydaje się, że w ankiecie doprecyzowania wymaga kategoria „liczebność grup 

studenckich”, bo nie wiadomo, czy wszyscy nauczyciele akademiccy odnoszą się do tych samych 

realiów (a jest to kwestia dość słabo oceniana – 3,69). 

 

 

Podsumowanie i wnioski sumaryczne 

1) Przedstawione tu wyniki badania dotyczące całej uczelni pokazują bardzo ogólny obraz sytuacji. To 

co najciekawsze i najważniejsze wynika dopiero z analiz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych 

uczelni, a tak naprawdę z ewentualnych analiz dla poszczególnych kierunków. 

2) Ocena jakości kształcenia na uczelni jest stosunkowo wysoka (około „czwórki”) i wykazuje 

tendencję wzrostową. Tym, co może i powinno niepokoić, jest fakt, że studenci wyższych szczebli  

edukacji (a zwłaszcza doktoranci) oceniają jakość kształcenia niżej niż studenci studiów licencjackich.  

3) Nadal najniżej oceniane są takie istotne aspekty jakości nauczania jak rzeczywista oferta zajęć do 

wyboru, ilość i jakość zajęć praktycznych oraz przydatność zajęć akademickich w przyszłej pracy 

zawodowej. Bez pogłębionych badań lub chociaż zwyczajnych rozmów ze studentami, trudno ocenić, 

czy w grę wchodzą raczej problemy kadrowe i organizacyjne uczelni czy też raczej nierealistyczne (lub 

wręcz błędne) oczekiwania studentów (np., że uczelnia ma  być szkoła zawodową). 

 


