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Ba da nie ja ko ści kształ ce nia na UAM roz po czę ło się w 2010 r.
ogól no uczel nia ną an kie tą dla stu den tów sta cjo nar nych. Aby
mieć jak naj peł niej szy ob raz, a tak że dać moż li wość wy po wie -

dze nia się wszyst kim za in te re so wa nym uczest ni kom pro ce su dy dak -
tycz ne go, Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia, od po wie dzial na za ba da nie,
w ko lej nych la tach an kie ta mi ob ję ła tak że dok to ran tów, na uczy cie li
aka de mic kich, stu den tów nie sta cjo nar nych i słu cha czy stu diów po dy -
plo mo wych. 

War to zwró cić uwa gę, że ba da nie ogól no uni wer sy tec kie nie obej -
mu je oce ny po szcze gól nych za jęć przez stu den tów i dok to ran tów. Ta
do ko ny wa na jest od ręb nie na każ dym z wy dzia łów, naj czę ściej po każ -
dym za koń czo nym se me strze. Obie an kie ty – ogól no uczel nia ne ba da -
nie ja ko ści kształ ce nia, jak i oce na za jęć przez stu den tów pro wa dzo ne
są przez pro gram An kie ter w sys te mie USOS i być mo że stąd wy ni ka
ich czę ste my le nie. Cel tych an kiet jest tak że od mien ny – ogól no uczel -
nia ne ba da nie je dy nie za ry so wu je ob raz kształ ce nia na na szej uczel ni
i sy gna li zu je po ten cjal ne pro ble my, któ rych fak tycz na wa ga mo że być
wła ści wie oce nio na tyl ko z per spek ty wy kon kret ne go wy dzia łu. 

Sześć lat ba dań da je już pod sta wy, aby pew nym zja wi skom przyj -
rzeć się z uwa gą. Po ni żej pre zen tu je my opi nie stu den tów sta cjo nar -
nych, dok to ran tów oraz na uczy cie li aka de mic kich. 

Naj su row si są dok to ran ci
Naj szer szy ob raz da je nam wspo mnia na na wstę pie ogól na oce na ja -

ko ści kształ ce nia, o któ rą pro szo ne są wszyst kie ba da ne gru py. Stu -
den ci do ko nu ją tej oce ny na swo im kie run ku lub stu diach
dok to ranc kich, na uczy cie le aka de mic cy – w swo jej jed no st ce ma cie -
rzy stej. Oce nić ją moż na w ska li od 2 (nie do sta tecz na) do 5 (bar dzo
do bra). Gdy spoj rzy my na śred nią ocen w cią gu 6 lat, ob ser wu je my
naj mniej szą, ale jed nak po pra wę w oce nie do ko na nej przez dok to ran -
tów (3,60 na 3,72), tro chę więk szą w oce nie ja ko ści kształ ce nia przez
stu den tów (z 3,60 na 3,83) i naj więk szą w przy pad ku oce ny przez na -
uczy cie li aka de mic kich (z 3,80 na 4,12). 

Spo śród oce nia ją cych stu den tów naj bar dziej kry tycz ną gru pą są stu -
den ci II stop nia – tak że w te go rocz nym ba da niu tyl ko 63% tych stu -
den tów po strze ga ja kość kształ ce nia na swo im kie run ku ja ko do brą
i bar dzo do brą, pod czas gdy w ten spo sób wi dzi ją 73% stu den tów
pierw sze go stop nia i 75% stu den tów stu diów ma gi ster skich. 

Na uczy cie le ce nią wy dzia ły, stu den ci mniej
Je śli cho dzi o oce nę swo je go kie run ku w po dzia le na wy dzia ły, tyl -

ko trzy naj lep sze jed nost ki pla so wa ne są przez stu den tów w prze dzia -
le 4,0 – 4,1. W gru pie stu den tów II stop nia wy stę pu je naj więk sze
zróż ni co wa nie w oce nie – trzy jed nost ki otrzy ma ły po wy żej 75% ocen
do brych i bar dzo do brych, pod czas gdy kil ka jed no stek ma ta kich po -
zy tyw nych ocen je dy nie 50%. Oce na dok to ran tów jest jesz cze su row -
sza – tyl ko dwie z nich zo sta ły oce nio ne na 4,0. Za to w przy pad ku

na uczy cie li jest pra wie do kład nie od wrot nie, tzn. tyl ko trzy wy dzia ły
zo sta ły oce nio ne po ni żej oce ny 4,0. 

W przy pad ku stu den tów i dok to ran tów „spraw dzia nem” ogól nej
oce ny ja ko ści kształ ce nia jest py ta nie o po now ny wy bór UAM, swo je -
go kie run ku i spe cjal no ści. W po rów na niu do lat ubie głych licz ba osób,
któ re wy bra ły by po now nie na szą uczel nię zmniej szy ła się z 70 do 61%
re spon den tów, wzro sła na to miast w przy pad ku po now ne go wy bo ru
te go sa me go kie run ku z 61 na 66%. Po now nie, naj bar dziej kry tycz ni
są stu den ci II stop nia – je dy nie tro chę po nad po ło wa z nich po now -
nie wy bra ła by UAM, w po rów na niu z 63% stu den tów I stop nia i 66%
stu den tów stu diów ma gi ster skich. Z ko lei je śli cho dzi o dok to ran tów,
nie ca łe 60% spo śród bio rą cych udział w te go rocz nej edy cji pod ję ło by
jesz cze raz stu dia dok to ranc kie na UAM.

Wy kła dow cy do stęp ni i po moc ni
Z ca łą pew no ścią ogni wem naj sil niej szym w oce nie wszyst kich grup

re spon den tów jest ka dra aka de mic ka. 
W opi nii 75 proc. stu den tów wy kła dow cy są do stęp ni oraz go to wi

do po mo cy i kon sul ta cji, pra wie 90% stu den tów otrzy mu je wspar cie
swo ich opie ku nów przy pra cy li cen cjac kiej lub ma gi ster skiej, za ję cia
i dy żu ry od by wa ją się zgod nie z pla nem. O po ło wę (z 10 na 5%) zma -
la ła licz ba za cho wań ob raź li wych w sto sun ku do stu den tów. Na le ży
od no to wać, że naj bar dziej dra stycz ne ta kie przy pad ki zgła sza ne w an -
kie tach by ły bez po śred nio prze ka zy wa ne do władz wy dzia ło wych. Do -
bre go zda nia o ka drze są też dok to ran ci – ze wspar cia pro mo to rów
za do wo lo nych jest 80% dok to ran tów, a kwa li fi ka cje na uczy cie li aka -
de mic kich do brze i bar dzo do brze oce nia 70% re spon den tów. Po twier -
dza ją to oce ny sa mych pra cow ni ków, któ rych zda niem na oce nę do brą
(3,99) moż na oce nić do bór pra cow ni ków do za jęć zgod nie z ich kom -
pe ten cja mi i za in te re so wa nia mi na uko wy mi. W opi nii 80% pra cow -
ni ków wy so ki po ziom wie dzy i kom pe ten cji po sia da ją wszy scy lub
pra wie wszy scy na uczy cie le aka de mic cy.

Co prze szka dza stu den tom?
Sta łą bo lącz ką stu den tów jest zbyt ma ła licz ba za jęć o cha rak te rze

prak tycz nym (ćwi cze nia, se mi na ria, la bo ra to ria, prak ty ki) i zbyt ma -
ła ofer ta za jęć do wy bo ru. Wzrost za do wo le nia w cią gu 6 lat ba dań jest
tu nie wiel ki – z licz by prak tycz nych form za jęć z 40 do 43%, a w za do -
wo le niu z ofer ty za jęć do wy bo ru ob ser wu je my na wet nie wiel ki spa -
dek – z 40 na 39%. Bar dzo zna czą cy wzrost wy ka za ła licz ba stu den tów
uwa ża ją cych, że na kład pra cy po trzeb ny do za li cze nia po szcze gól nych
za jęć nie od po wia da przy zna nym punk tom ECTS – z 31% uwa ża ją -
cych, że „ra czej nie” lub „zde cy do wa nie nie” licz ba ta wzro sła do 54%.
Nie wy klu czo ny jest tu zwią zek z co raz więk szą świa do mo ścią stu den -
tów co do isto ty punk tów ECTS. 

Na sta łym, cią gle nie za do wa la ją cym po zio mie, jest ade kwat ność me -
tod kształ ce nia sto so wa nych przez wy kła dow ców do za ło żo nych efek -

Cen zur ki z kształ ce nia 
tegoroczne badanie jakości kształcenia, którego wyniki zostały właśnie opublikowane na stronie

brjk.amu.edu.pl, pokazuje, że ogólna ocena jakości kształcenia na naszej uczelni na przestrzeni ostatnich lat
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tów kształ ce nia – w cią gu 6 lat ba dań po zy tyw nie oce nia je 38-43%
ba da nych. Nie zmien nie ne ga tyw nie oce nia ne jest wy zwa la nie kre atyw -
no ści i ak tyw no ści stu den tów na za ję ciach – ma le je gru pa, któ ra uwa -
ża, że spo sób pro wa dze nia za jęć ta kie umie jęt no ści kształ tu je. Na stą pił
tu po waż ny spa dek ocen po zy tyw nych z 31 na 24%. 

Co do skwie ra dok to ran tom?
50% dok to ran tów uwa ża, że brak jest ja kiej kol wiek po pra wy ja ko -

ści kształ ce nia, a pro cent osób uwa ża ją cych, że się ona jed nak po pra -
wi ła dra ma tycz nie zma lał – z 33 na 10%. 

Na stą pi ła nie znacz na po pra wa w oce nie za jęć dla dok to ran tów ja -
ko ukie run ko wa nych na wy zwa la nie ba daw czej kre atyw no ści i sprzy -
ja ją cych dys ku sji – jed nak cią gle jest to po ziom tyl ko 35%
za do wo lo nych (w po rów na niu z 23% w ro ku 2012). Na to miast bez
zmian – na po zio mie mniej wię cej 30 proc. za do wo lo nych i po dob -
nej licz by nie za do wo lo nych, po zo sta je kwe stia wy ra bia nia na stu -
diach dok to ranc kich umie jęt no ści za sto so wa nia zdo by tej wie dzy
teo re tycz nej.

Cho ciaż zmniej szy ła się licz ba an kie to wa nych uwa ża ją cych, że licz -
ba za jęć do wy bo ru dla dok to ran tów jest nie wy star cza ją ca – z 68
na 61% an kie to wa nych, jest ona cią gle wy so ka. Po dob nie nie zmien -
nie wy so ka jest licz ba dok to ran tów nie za do wo lo nych z licz by szko leń
z dy dak ty ki. Gru pa ta zma la ła nie wie le – z 59% w 2011 ro ku do 55%
w 2015. Nie za do wo lo nych po zo sta je więc na dal po nad po ło wa an kie -
to wa nych dok to ran tów. 

Po dob nie wy glą da kwe stia przej rzy sto ści sys te mu wspar cia ma te rial -
ne go dok to ran tów – cho ciaż na stą pi ła po pra wa na prze strze ni ostat nich
lat z 43 na 54% za do wo lo nych, cią gle gru pa oce nia ją cych ją do brze i bar -
dzo do brze to tyl ko mniej wię cej po ło wa an kie to wa nych dok to ran tów. 

Co prze szka dza na uczy cie lom aka de mic kim?
Naj sła biej na uczy cie le aka de mic cy oce nia ją moż li wość or ga ni za cji

za jęć dy dak tycz nych tak, aby sprzy ja ła okre so we mu sku pie niu się
na pra cy na uko wej – śred nia ocen wy no si tu 3,19. Pro ble mem jest tak -
że nie rów no mier ne ob cią że nie za ję cia mi ka dry dy dak tycz nej – oce -
na 3,47; a tak że współ pra ca pod czas two rze nia pro gra mów stu diów
oce nio na na 3,50. W po rów na niu z ty mi oce na mi sto sun ko wo do brze

pra cow ni cy oce nia ją moż li wość zgło sze nia wła sne go przed mio tu
do pro gra mu stu diów (3,81).

Pra cow ni cy tak że nie zbyt wy so ko oce nia ją treść i kon struk cję an -
kiet oce nia ją cych za ję cia (śred nia 3,43) oraz spo sób prze pro wa dza nia
ba dań (3,36). O ile pra wie po ło wa ba da nych uwa ża, że an kie ty te ma -
ją wpływ na po pra wę ja ko ści za jęć, to nie wie le mniej sza gru pa wca le
nie jest o tym prze ko na na. War te uwa gi jest ze sta wie nie tych ocen
z opi nia mi stu den tów. 

W za leż no ści od stop nia stu diów od 75 do 80 proc. stu den tów oce -
nia treść, kon struk cję i spo sób prze pro wa dza nia ba dań do brze i bar -
dzo do brze, pod czas gdy tyl ko ok. 60% pra cow ni ków jest po dob ne go
zda nia. Oce na wpły wu an kiet na po pra wę ja ko ści za jęć jest tak że od -
mien na – gdy bli sko po ło wa na uczy cie li uwa ża, że an kie ty ma ją ta ki
wpływ, to wśród stu den tów gru pa ta wy no si tyl ko 14-15% an kie to wa -
nych. Róż ni ca jest tak że w oce nie do stęp no ści an kiet – kil ka na ście pro -
cent stu den tów twier dzi, że nie ma do stę pu do ta kich an kiet, pod czas
gdy tyl ko 2% pra cow ni ków jest po dob ne go zda nia. 

An kie ty war to wy ko rzy stać
Opi sa ne po wy żej wy ni ki do ty czą tyl ko py tań za mknię tych. Ana li -

zo wa ne są rów nież py ta nia otwar te, z któ rych ra port w po dzia le na wy -
dzia ły prze ka zy wa ny jest do władz dzie kań skich.

Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia na pod sta wie ana li zy an kiet co rocz nie
opra co wu je re ko men da cje do ty czą ce dzia łań na praw czych na po zio -
mie ogól no uni wer sy tec kim. Oczy wi ście, bio rąc pod uwa gę fre kwen -
cję na po zio mie od 15 do 30 %, a tak że ogól ny po ziom py tań,
re ko men da cje tak że ma ją cha rak ter ogól ny i ra czej wska zu ją ob sza ry,
któ rym na le ża ło by bli żej się przyj rzeć z per spek ty wy po szcze gól nych
wy dzia łów i ich kie run ków stu diów. Do pie ro per spek ty wa wy dzia ło -
wa po zwa la bo wiem wła ści wie in ter pre to wać wy ni ki i wdra żać ewen -
tu al ne dzia ła nia na praw cze. Biu ro Ra dy ds. Ja ko ści Kształ ce nia, któ re
opra co wu je wy ni ki, dys po nu je da ny mi na po zio mie kie run ków stu -
diów i ta kie da ne, z za strze że niem prze kro cze nia 10% pro gu fre kwen -
cji, mo gą być prze ka za ne za in te re so wa nym wy dzia łom.

Wszyst kie ra por ty – szcze gó ło we dla ko lej nych edy cji ba da nia, a tak że
opra co wa nia po rów naw cze znaj du ją się na stro nie www.brjk.amu.edu.pl.
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