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Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet  

 

WSTĘP 

Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz z zasadami ich opracowywania, przeprowadzania 

oraz publikowania ich wyników, Rada ds. Jakości Kształcenia sporządza analizę SWOT na podstawie 

raportów z ankiet. 

Badanie jakości kształcenia przeprowadzone w roku akademickim 2012/2013 obejmowało nauczycieli 

akademickich, doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.  

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy programu ankietującego „Ankieter”, przez Internet, w 

terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Wyniki ankiety zostały opracowane przez BRJK i 

umieszczone na stronie USZJK w grudniu 2013r. Opracowano także raport porównawczy wydziałów 

dla badania dotyczącego studentów studiów stacjonarnych. 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW  

 

W tegorocznej edycji badania odnotowano znaczący wzrost liczby respondentów we wszystkich 

badanych grupach. Wzrost ten kształtował się następująco (porównanie edycji z lat 2013 i 2012): 

nauczyciele akademiccy z 17% (N=487) do 18% (N=739); doktoranci z 19%(N=262) do 23%(N=344); 

studenci studiów stacjonarnych z 19% (N=4964) do 30% (N=7989); studenci studiów niestacjonarnych 

z 13% (N=1555) do 25% (2838); słuchacze studiów podyplomowych z N=102 do N=109.  

 

Na podstawie informacji zawartych w ankietach, można wskazać niektóre słabe i mocne strony 

kształcenia na naszej uczelni. Na poziomie wydziałów są one zróżnicowane. Raport zawiera jednak 

uwagi o charakterze ogólnym. Wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia są natomiast 

zobowiązane do analizy niżej opisanych problemów pod kątem własnych wydziałów oraz 

sporządzenia planu działań służącego wyeliminowaniu zjawisk niepożądanych i doskonaleniu jakości 

kształcenia. 

 

MOCNE STRONY: 

W skali UAM, na większości wydziałów:  

1. Treści kształcenia uwzględniają najnowsze osiągnięcia w zakresie przedmiotów/modułów. 



2. Zajęcia przeprowadzane są przez wykładowców zgodnie z planem. 

3. Warunki zaliczeń i egzaminów przedstawiane są studentom z wyprzedzeniem.   

4. Funkcjonalność strony internetowej UAM oceniana jest jako dobra. 

 

SŁABE STRONY 

1. Realizacja programów studiów stacjonarnych wymaga dalszego doskonalenia. Brakuje 

powiązania programów studiów z prowadzonymi badaniami naukowymi. Zajęcia nie 

wyzwalają kreatywności i aktywności studentów, a także liczba zajęć o charakterze 

praktycznym jest zbyt mała. 

2. Na studiach niestacjonarnych jako słaby punkt wskazywane są harmonogramy 

poszczególnych zjazdów, ograniczona dostępność zbiorów bibliotecznych w dni zjazdowe, a 

także niesatysfakcjonujący system informacyjny obowiązujący na studiach. Brakuje systemu 

hospitacji zajęć.  

3. Udział nauczycieli akademickich w procesie tworzenia programów kształcenia i programów 

studiów jest niewystarczający w ocenie samych nauczycieli. 

4. Brak jest regularnych spotkań koordynatorów programów studiów z prowadzącymi moduły.  

5. Nauczyciele akademiccy odbywają nieodpłatne zajęcia w godzinach ponadwymiarowych. 

6. Zajęcia dydaktyczne nie są równomiernie rozłożone wśród nauczycieli. 

7. Liczba szkoleń informacyjnych/doskonalących dla nauczycieli w poszczególnych jednostkach 

jest niewystarczająca. 

8. Brak jest regularnych hospitacji zajęć. 

9. Najlepsi dydaktycy nie są wystarczająco nagradzani na poziomie wydziałów. 

10. Oferta dydaktyczna na studiach doktoranckich z zakresu metodologii prowadzenia badań jest 

niewystarczająca.  

11. Brak jest ustaleń formalnych dot. zasad powoływania promotorów pomocniczych, a także 

weryfikacji         kwalifikacji         opiekunów / promotorów oraz oceniania promotorów. 

 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK: 

Cytaty wypowiedzi respondentów w pytaniach otwartych 

 

„Dostrzegam pozytywne zmiany personalne, co oznacza że władze wydziałów biorą pod uwagę 

wyniki ankietyzacji. Zmienia się podejście do studenta, coraz mniej przedmiotów wymagających 

nauki pamięciowej, a coraz więcej szkolących umiejętności praktyczne.” 

 

„Forma zajęć na plus, coraz częściej urozmaicona, nie tylko wykład prowadzącego.” 



 

„Zajęcia prowadzone są dużo ciekawiej, obecnie w programie nauczania znajdują się w większości 

tylko przedmioty kierunkowe, na które kładziony jest większy nacisk, co pozwala rozwijać swoją 

wiedzę, koncentrując się na tym co istotne.” 

  

„Wykładowcy są kompetentni i z pasją przekazują swoją wiedzę na dany temat. Zdecydowanie 

częściej podawane są do wiadomości studentów rzeczywiście wartościowe publikacje dot. 

omawianych na zajęciach treści, które poszerzają wiedzę w danym zakresie.” 

  

„Wykładowcy stawiają większy nacisk na samodzielnie wykonywane projekty, które osadzone są w 

praktyce zawodowej np. projektowanie kampanii reklamowej, czy badań, nie skupiają się na 

teoretycznych aspektach pracy zawodowej.” 

 

PRZYKŁADY ZŁYCH PRAKTYK: 

Cytaty wypowiedzi respondentów w pytaniach otwartych 

„Są przedmioty, na których ocena z ćwiczeń jest przepisywana na wykład. Boli mnie, jak bardzo 

odbiegają od siebie wtedy poszczególne ćwiczenia. Często osoba z mniejszą wiedzą dostaje lepszą 

ocenę, bo trafiła do łatwiejszej gr. I już słabsi skaczą w rank. ‘’ 

 

„Sposób weryfikacji wiedzy. Konstruowanie testów, których zdanie wymaga zapamiętania mnogości 

nieistotnych szczegółów, a które nie sprawdzają wiedzy i umiejętności krytycznego myślenia jest 

niesprawiedliwą formą weryfikacji wiedzy.” 

 

„Studenci powinni mieć dostęp do syllabusów oraz zasad zaliczenia danego przedmiotu. Na tę chwilę 

mieliśmy dostęp do czegoś takiego na 4 z 20 przedmiotów, z czego  2 były prowadzone na innym 

wydziale.” 

 

„Ujednolicenie materiału obowiązującego na egzamin, na który składowymi są zagadnienia z ćwiczeń 

prowadzonych według różnych sylabusów.” 

 

„Stworzono dużo nowych całkiem powtarzalnych przedmiotów, przez co na jeden semestr przypada 

ok 12 egzaminów, nie można tego pogodzić z pisaniem prac dyplomowych.” 

 



 „Zdecydowanie Regulamin UAM. Powinno powrócić się do starego systemu. Podam przykład. 

Powrót do zaliczeń. Praktyki. Z reguły wszyscy otrzymują 5,0 bo ani razu mój opiekun praktyk nie był 

w miejscu odbywania praktyk przeze mnie. Dlatego wpisywał ZALkę i koniec.” 

 

ZALECANE DZIAŁANIA: 

1. Urealnienie działań wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na poziomie 

wydziału poprzez: 

a. Uaktywnienie działania WZOJK – regularne sprawdzanie dostosowania metod 

kształcenia i oceniania do efektów kształcenia; 

b. Weryfikację treści kwestionariuszy ankiet oceniających nauczycieli; 

c. Urealnienie wpływu ankiet na poprawę jakości kształcenia; 

d. Zwiększenie udziału studentów i doktorantów w działaniach na rzecz poprawy jakości 

kształcenia. 

2. Podniesienie jakości realizacji programów studiów stacjonarnych poprzez: 

a. Zwiększenie powiązania programów studiów z prowadzonymi badaniami 

naukowymi; 

b. Dalsze doskonalenie metod kształcenia i oceniania na poziomie wydziałowym oraz 

większe dostosowanie metod kształcenia do założonych efektów kształcenia; 

c. Weryfikację programów kształcenia pod kątem liczby zajęć o charakterze 

praktycznym. 

 

3. Poprawa organizacji procesu i jakości kształcenia na studiach niestacjonarnych poprzez: 

a. Efektywniejszy układ zjazdów; bardziej równomierne rozłożenie zajęć w czasie 

poszczególnych zjazdów; 

b. Zwiększenie dostępności zbiorów bibliotecznych w dni zjazdowe; 

c. Rozpowszechnienie informacji o punktach ECTS; efektywniejsze zamieszczanie 

informacji w systemie USOS i na stronach wydziałowych; 

d. Wprowadzenie obowiązkowych hospitacji zajęć. 

 

4. Zwiększenie współodpowiedzialności nauczycieli akademickich za jakość kształcenia poprzez:  

a. Zwiększenie współudziału nauczycieli akademickich w procesie tworzenia 

programów kształcenia i programów studiów; 

b. Organizowanie regularnych spotkań koordynatorów programów studiów z 

prowadzącymi moduły. 

 



5. Poprawa warunków i jakości pracy  nauczycieli poprzez: 

a. Likwidację nieodpłatnych zajęć w godzinach ponadwymiarowych; 

b. Dbałość o równomierne rozłożenie zajęć dydaktycznych wśród nauczycieli; 

c. Systematyczne organizowanie szkoleń informacyjnych / doskonalących dla 

nauczycieli w jednostce 

d. Prowadzenie regularnych hospitacji zajęć. 

e. Zwiększenie nagradzania najlepszych dydaktyków na poziomie wydziału. 

6. Doskonalenie studiów doktoranckich poprzez: 

a. Poszerzenie oferty dydaktycznej na studiach doktoranckich o moduły z metodologii 

prowadzenia badań; 

b. Formalne opracowanie zasad: 

- powoływania promotorów pomocniczych; 

- weryfikacji kwalifikacji opiekunów/promotorów; 

- oceniania promotorów. 

c.   Analiza praktyk stosowanych w podnoszeniu jakości SD. 


