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RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Rok akademicki 2017/18, IX edycja 

 

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

magisterskich 
 

FREKWENCJA 

Frekwencja w dziewiątej edycji badania jakości kształcenia utrzymała się na zadowalającym poziomie. 

W ankietyzacji wzięło udział 20% studentów UAM studiujących w trybie stacjonarnym (wynik 

identyczny z rokiem ubiegłym), w tym: 22% studentów I stopnia, 14% studentów II stopnia (oba 

wyniki podobne do ubiegłorocznych) oraz 17% studentów jednolitych studiów magisterskich (wzrost 

o 3%);. 

Większość (63%) osób biorących udział w badaniu jakości kształcenia posiada dobre lub bardzo dobre 

wyniki w nauce i wykazuje się średnią powyżej 4,0. 

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Ogólna ocena jakości kształcenia na UAM rośnie i podobnie jak w roku ubiegłym osiągnęła wartość 

powyżej 4 (średnia 4,06).  

Najwyżej jakość kształcenia oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (średnia 4,09), i 

studenci I stopnia (średnia 4,08). Nieco niżej jakość kształcenia oceniają studenci II stopnia (średnia 

3,96). 

W pytaniu o zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku akademickiego na uwagę 

zasługuje nienotowany wcześniej fakt wzrostu odpowiedzi „poprawiła się” i „zdecydowanie się 

poprawiła” wśród studentów II stopnia w porównaniu do pozostałych grup. W poprzednich latach 

ocena zmian rozkładała się podobnie między stopniami.  

Podsumowując, 81% studentów ocenia jakość kształcenia na UAM dobrze lub bardzo dobrze. 

PONOWNY WYBÓR UCZELNI  

Gdyby studenci mogli jeszcze raz dokonać wyboru studiów, studia na UAM wybrałoby 68% 

respondentów (wzrost o 1%), 9% nie zdecydowałoby się na studia w naszej uczelni, natomiast 23% 

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 25%).  

W przypadku jednolitych studiów magisterskich wśród odpowiedzi „negatywnych” dominują te 

dotyczące konstrukcji programu studiów, motywacja osobista, konkurencyjna oferta innych uczelni 

(wskazania 31% i wyżej).  
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Najważniejsze powody nie wybrania tego samego kierunku studiów to: perspektywy na pracę po 

studiach (45%), konstrukcja programu studiów (42%), motywy osobiste (39%). Te same powody są 

podawane niezależnie od stopnia studiów. Jednie w przypadku studentów I stopnia najistotniejsze są 

motywy osobiste (43%). 

SZCZEGÓŁOWA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

PROGRAM STUDIÓW 

W kategorii „przydatność zajęć w kierunku przyszłej pracy” uzyskano 49% bardzo dobrych i dobrych 

ocen. Najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (58%), najsłabiej studenci II 

stopnia (44%). 

W kategorii „możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych” uzyskano 53% bardzo dobrych i 

dobrych ocen. Najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (57%).    

W kategorii „liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów” uzyskano 52% bardzo dobrych i 

dobrych ocen. Na wszystkich stopniach studiów wyniki są podobne (różnica 1-2%). 

Kategoria „oferta zajęć do wyboru” została najniżej oceniona - 44% bardzo dobrych i dobrych ocen. 

Najwyżej oceniają studenci jednolitych studiów magisterskich (49%), najsłabiej studenci II stopnia 

(40%). Negatywną ocenę oferty zajęć do wyboru studenci uzasadniali przede wszystkim: zbyt małą 

liczbą zajęć do wyboru, brakiem możliwości rzeczywistego wyboru, niewłaściwie dobraną tematyką 

zajęć/nieatrakcyjna oferta, brakiem powiązania z przedmiotami kierunkowymi/specjalnością 

(wskazania powyżej 45%). Oceny studentów na wszystkich stopniach są tutaj podobne. 

OCENA ZAJĘC I METOD OCENIANIA 

Kategoria „sposób prowadzenia zajęć” uzyskała 76% bardzo dobrych i dobrych ocen, na wszystkich 

stopniach studiów wyniki są podobne (różnica 1-3%). 

Kategoria „poziom merytoryczny zajęć” uzyskała 79% bardzo dobrych i dobrych ocen, najwyżej 

oceniają studenci jednolitych studiów mgr (83%). 

Kategoria „sprawiedliwość sposobu oceniania” uzyskała 47% 68% bardzo dobrych i dobrych ocen. Na 

wszystkich stopniach studiów wyniki są podobne (różnica 2-3%). 

Kategoria „zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne” oceniana jest najniżej – 48% bardzo dobrych 

i dobrych ocen. Spośród wszystkich najniżej oceniają studenci jednolitych studiów mgr (33%). 

Najczęstszym uzasadnieniem wskazania negatywnej oceny przez studentów wszystkich stopni jest 

„zbyt mała liczba zajęć rozwijających umiejętności praktyczne” (80%). Na kolejnych miejscach plasuje 

się odpowiedź: nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć rozwijających oraz nieodpowiedni dobór 

prowadzących zajęcia. 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

Kategoria „kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich” uzyskała 89% bardzo dobrych i 

dobrych ocen. Najwyżej ocenili ją studenci jednolitych studiów mgr (92%). Jest to najwyżej oceniana 

kategoria w grupie. 

W kategorii „kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich” uzyskano 74% bardzo dobrych i 

dobrych ocen. Jest to najniżej oceniana kategoria w grupie. 

Kategoria „stosunek nauczycieli do studentów” uzyskała 77% bardzo dobrych i dobrych ocen. 
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Kategoria „zaangażowanie nauczycieli w prace dydaktyczną” uzyskała 79% bardzo dobrych i dobrych 

ocen. 

Uzasadniając wybór najbardziej cenionego wykładowcy, studenci najczęściej wskazywali na takie 

cechy jak: atmosfera na zajęciach; osobowość, charyzma, poczucie humoru prowadzącego; ciekawy 

sposób prowadzenia zajęć. 

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.  

PODSUMOWANIE 

Pozytywnie ocenione zostały: 

1. Kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich 

2. Wsparcie prodziekana ds. studenckich 

3. Wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej 

4. Praca dziekanatu 

5. Działalność samorządu studenckiego 

Najsłabiej ocenione zostały: 

1. Przydatność zajęć prowadzonych na danym kierunku w przyszłej pracy 

2. Zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne 

3. Oferta zajęć do wyboru 

 

Uwaga: Wyniki badania ponownie wskazują na wyraźny rozdźwięk pomiędzy wysoką oceną 

kompetencji nauczycieli akademickich i pracy dziekanatów (niezależnie od stopnia studiów), a 

najniżej ocenianym programem studiów oraz jakością nauczania (dopasowanie oferty zajęć do 

wyboru, mało zajęć praktycznych, mała przydatność zawodowa) i metodami oceniania. Studenci II 

stopnia oceniają studia słabiej niż pozostali studenci.  

 

2. Badanie studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych 

magisterskich 

FREKWENCJA  

Ogółem ankiety wypełniło 711 studentów z 7034 wszystkich studentów studiów niestacjonarnych 

UAM, co stanowi 10% ogółu tych studentów na UAM. Najwięcej ankiet zostało wypełnionych na 

wydziałach WFPiK (32%) oraz WA i WT (po 26%). Najmniej na wydziałach WPAK i WNPiD (po 7%) oraz 

WPiA (5%). 

I stopień: ankiety wypełniło 369 studentów z 2759 wszystkich studentów studiów niestacjonarnych I 

stopnia UAM, co stanowi 13% ogółu tych studentów na UAM. Najwięcej ankiet zostało wypełnionych 

na wydziałach WFPiK (35%), WB (27%) i WA (22%). Najmniej na wydziałach WNGiG (11%), WNPiD 

(9%) i WPAK (8%). 
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II stopień: ankiety wypełniło 187 studentów z 2461 wszystkich studentów studiów niestacjonarnych II 

stopnia UAM, co stanowi 8% ogółu tych studentów na UAM. Najwięcej ankiet zostało wypełnionych 

na wydziałach WFPiK (29%), WA (16%) i WB (15%). Najmniej na wydziałach WSE i WNPiD (po 6%) 

oraz WPiA (5%). 

Mgr: ankiety wypełniło 146 studentów z 1814 wszystkich studentów studiów niestacjonarnych 

jednolitych mgr UAM, co stanowi 8% ogółu tych studentów na UAM. Najwięcej ankiet zostało 

wypełnionych na wydziale WT (26%), następnie WNS (12%), najmniej na WPiA (3%). 

ŚREDNIA OCEN 

W skali UAM najwięcej ankietowanych wskazało średnią ocen 4,01-4,50 (35%), ten zakres średniej 

miał też najwięcej wskazań na I stopniu (37%) oraz II stopniu (40%). Na studiach jednolitych mgr 

najwięcej wskazań uzyskał przedział 3,51-4,0 (34%). Na wszystkich stopniach najmniej wskazań miał 

przedział 3,01-3,5 – ogółem 6%, I stopień 6%, II stopień 2%, jednolite mgr 12%. 

OCENA OGÓLNA UCZELNI 

Ogólna ocena uczelnia wynosi 4,00, w porównaniu do edycji z 2017 r. nastąpił nieistotny spadek o 

0,02 pkt. 

Ogólna ocena jakości kształcenia dla UAM lokuje się w przedziale 4 (dobra) – 52%, najwyżej oceniane 

są jednolite studia mgr 58%, studia II stopnia 44%, najniżej studia I stopnia 54%. 

Bardzo zmieniła się ocena jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku akademickiego – 

najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź „nie wiem” uzyskując aż 38%, następna w kolejności 

odpowiedź „bez zmian” uzyskała 19% wskazań, trzecia odpowiedź „pod pewnymi względami się 

poprawia pod innymi pogorszyła” 18%. Podobne wskazania występują w rozbiciu odpowiedzi na 

poszczególne stopnie studiów. Największy problem z oceną maja studenci studiów I stopnia.  

W ponownym wyborze uczelni 63% ankietowanych ponownie wybrałoby UAM, w tym najwięcej 

studenci jednolitych studiów mgr (68%), najmniej studiów II stopnia (58%). Podobna tendencja jest w 

odpowiedziach na pytanie o ponowny wybór kierunku – jednolite studia mgr (83%), studia II stopnia 

(58%). 

Jako powód nie wybrania UAM ponownie wskazywano najczęściej: konstrukcja programu studiów 

(50%), jakość nauczania na UAM (43%) i kadra dydaktyczna (32%). Studenci studiów I stopnia 

wskazali: konstrukcja programu studiów (52%), jakość nauczania na UAM (40%) o oferta dydaktyczna 

i kadra dydaktyczna UAM (obydwa po 31%). Studenci studiów II stopnia wskazali: konstrukcja 

programu studiów (68%), jakość nauczania na UAM (44%) i kadra dydaktyczna (32%). Studenci 

jednolitych studiów mgr: konkurencyjna oferta innych uczelni (50%), dobór metod nauczania i jakość 

nauczania na UAM (44%).  

Jako powód nie wybrania tego samego kierunku w skali UAM: perspektywa pracy na studiach (54%), 

konstrukcja programu studiów (40%) i motywy osobiste (33%). Studenci studiów I stopnia wskazali: 

konstrukcja programu studiów i perspektywy pracy po studiach (obydwa 49%) oraz motywy osobiste 

(36%). Studenci studiów II stopnia wskazali: perspektywy pracy po studiach (61%), konstrukcja 

programu studiów (36%), motywy osobiste (32%). Studenci jednolitych studiów mgr: perspektywy 

pracy po studiach i motywy osobiste (obydwa po 33%). 
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PROGRAM STUDIÓW 

Przydatność zajęć prowadzonych na UAM: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 31%, I st. – 

30%, II st.  – 27%, mgr – 36%). 

Uczestniczenie w badaniach naukowych: najwięcej odpowiedzi „nie wiem” (UAM – 39%, I st. – 45%, II 

st.  – 35%, mgr – 31%). 

Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 

31%, I st. – 31%, II st.  – 28%, mgr – 37%). 

Oferta zajęć do wyboru: odpowiedź „średnio” UAM – 22%, odpowiedź „średnio” I st. – 21%, „bardzo 

źle” II st.  – 26%, odpowiedź „raczej dobrze” mgr – 33%). 

Ocena negatywna zajęć do wyboru: UAM – brak możliwości rzeczywistego wyboru (63%), zbyt mała 

liczba zajęć do wyboru (45%) i niewłaściwie dobrana tematyka zajęć/nieatrakcyjna oferta (38%). 

Studia I stopnia: brak możliwości rzeczywistego wyboru (65%), zbyt mała liczba zajęć do wyboru 

(41%) i niewłaściwie dobrana tematyka zajęć/nieatrakcyjna oferta (36%). Studia II stopnia: brak 

możliwości rzeczywistego wyboru (66%), zbyt mała liczba zajęć do wyboru (43%) i niewłaściwie 

dobrana tematyka zajęć/nieatrakcyjna oferta (42%). Jednolite studia mgr: brak możliwości 

rzeczywistego wyboru (68%), zbyt mała liczba zajęć do wyboru (44%) i niewłaściwie dobrana 

tematyka zajęć/nieatrakcyjna oferta (32%). 

OCENA ZAJĘC I METOD NAUCZANIA 

Sposób prowadzenia zajęć: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 45%, I st. – 41%, II st.  – 

47%, mgr – 52%). 

Poziom merytoryczny zajęć: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 43%, I st. – 42%, II st.  – 

40%, mgr – 50%). 

Sprawiedliwość sposobu oceniania: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 41%, I st. – 40%, II 

st.  – 40%, mgr – 45%). 

Zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne: najwięcej odpowiedzi „średnio” (UAM – 27%, I st. – 29%, 

II st.  – 28%), „raczej dobrze (mgr – 27%). 

Ocena negatywna zajęć rozwijających umiejętności praktyczne: UAM – zbyt mała liczba zajęć 

rozwijających umiejętności praktyczne (75%), nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć (49%) i 

nieodpowiedni dobór prowadzących zajęcia (39%). Studia I stopnia: zbyt mała liczba zajęć 

rozwijających umiejętności praktyczne (69%), nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć (54%) i 

nieodpowiedni dobór prowadzących zajęcia (32%) Studia II stopnia: zbyt mała liczba zajęć 

rozwijających umiejętności praktyczne (75%), nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć (55%) i 

nieodpowiedni dobór prowadzących zajęcia (34%). Jednolite studia mgr: zbyt mała liczba zajęć 

rozwijających umiejętności praktyczne (85%), nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć (35%) i 

nieodpowiedni dobór prowadzących zajęcia (17%). 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

Kompetencje merytoryczne: najwięcej odpowiedzi „bardzo dobrze” (UAM – 51%, I st. – 50%, II st.  – 

50%, mgr – 58%). 

Kompetencje dydaktyczne: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 38%, I st. – 36%, II st.  – 

38%, mgr – 45%). 
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Stosunek nauczycieli do studentów: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 41%, I st. – 39%, II 

st.  – 40%, mgr – 45%). 

Zaangażowanie nauczycieli w pracę: tyle samo wskazań „bardzo dobrze” i „raczej dobrze” (UAM – 

37%, II st.  – 37%) „raczej dobrze” (I st. – 37%), „bardzo dobrze” (mgr – 47%).  

Wsparcie opiekuna / kierownika pracy dyplomowej: „nie wiem” (UAM – 40%, I st. – 50%, mgr – 58%), 

„bardzo dobrze” (II st. – 52%). 

Cechy cenione wśród nauczycieli: ciekawy sposób prowadzenia zajęć (46%),  atmosfera na zajęciach 

(43%), profesjonalizm i zaangażowanie wykładowcy (41%). 

WARUNKI / ORGANIZACJA STUDIOWANIA 

Harmonogram dzienny i tygodniowy: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 33%, I st. – 33%, 

II st.  – 38%, mgr – 30%). 

Wyposażenie i zasoby biblioteczne: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 32%, I st. – 29%, 

mgr – 40%), „bardzo dobrze” (II st.  – 40%). 

Funkcjonowanie systemu USOS: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 38%, I st. – 36%, mgr – 

42%), „bardzo dobrze” (II st.  – 50%). 

Dostępność komputerów i Internetu: najwięcej odpowiedzi „bardzo dobrze” (UAM – 29%, I st. – 

34%), „raczej dobrze” (II st.  – 31%, mgr – 29%). 

Wyposażenie sal itp.: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 36%, I st. – 37%, II st.  – 37%, mgr 

– 34%). 

Funkcjonalność strony internetowej: najwięcej odpowiedzi „raczej dobrze” (UAM – 44%, I st. – 44%, 

mgr – 54%), „bardzo dobrze” (II st.  – 38%). 

DZIEKANAT, SAMORZĄD STUDENTÓW 

Wsparcie Prodziekana ds. studenckich: najwięcej odpowiedzi „bardzo dobrze” (UAM – 30%, I st. – 

29%, II st.  – 30%, mgr – 31%). 

Praca dziekanatu: najwięcej odpowiedzi „bardzo dobrze” (UAM – 34%, I st. – 36%, II st.  – 38%), 

„raczej dobrze” (mgr – 40%). 

Działalność Samorządu Studenckiego: najwięcej odpowiedzi „nie wiem” (UAM – 48%, I st. – 56%, II st.  

– 40%, mgr – 38%). 

PODSUMOWANIE 

UAM – najwyżej ocenione elementy: kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich (4,33), 

wsparcie opiekuna pracy dyplomowej (4,15), wsparcie Prodziekana ds. studenckich (4,07). 

UAM – najniżej oceniane elementy: oferta zajęć do wyboru (3,04), zajęcia rozwijające umiejętności 

praktyczne (3.24), możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych (3,25).  

I stopień – najwyżej ocenione elementy: kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich (4,30), 

wsparcie opiekuna pracy dyplomowej (4,11), wsparcie Prodziekana ds. studenckich (4,11). 

I stopień – najniżej oceniane elementy: oferta zajęć do wyboru (3,06), zajęcia rozwijające 

umiejętności praktyczne (3,15), organizacja zjazdów (3,38). 
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II stopień – najwyżej ocenione elementy: kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich (4,26), 

funkcjonowanie systemu USOS (4,22), wsparcie opiekuna pracy dyplomowej (4,14). 

II stopień – najniżej oceniane elementy: oferta zajęć do wyboru (2,71), zajęcia rozwijające 

umiejętności praktyczne (3,15), możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych (3,23). 

Mgr – najwyżej ocenione elementy: kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich (4,52), 

wsparcie opiekuna pracy dyplomowej (4,32), poziom merytoryczny zajęć (4,28). 

Mgr – najniżej oceniane elementy: zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne (3,01), oferta zajęć do 

wyboru (3,43), organizacja zjazdów (3,43). 

PODSUMOWANIE KATEGORII 

UAM: najwyżej nauczyciele akademiccy (4,08), najniżej program studiów (3,36) 

I stopień: najwyżej nauczyciele akademiccy (4,05), najniżej program studiów (3,35) 

II stopień: najwyżej nauczyciele akademiccy (4,05), najniżej program studiów (3,19) 

Mgr: najwyżej nauczyciele akademiccy (4,22), najniżej program studiów (3,62) 

 

3.  Badanie doktorantów 

FREKWENCJA 

W ankietyzacji wzięło udział 19% respondentów (spadek w stosunku do ubiegłego roku – 21%). Sześć 

osób nie podało jednostki, w której odbywają studia, wobec tego odpowiedzi przypisane 

poszczególnym wydziałom dotyczą tylko 17% ogółu respondentów. Najwięcej doktorantów 

odpowiedziało na ankietę na Wydziale Chemii (28%). 

OGÓLNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Ogólna ocena jakości kształcenia ma tendencję wzrastającą (od 3,59 w 2010 roku do 3,82 w 2018). 

68% uczestników studiów doktoranckich pozytywnie ocena jakość kształcenia na wydziale. Zmianę 

jakości kształcenia na wydziale odnotowało 23 % doktorantów (odpowiedzi „zdecydowanie się 

poprawiła” i „raczej się poprawiła”). Pogorszenie odnotowało 2% doktorantów.  

PONOWNY WYBÓR UCZELNI  

64% doktorantów raz jeszcze podjęłoby tę samą decyzję. 13% doktorantów dokonałoby innego 

wyboru (wyniki niemal zbieżne z ubiegłym rokiem). 

SZCZEGÓŁOWA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

W kategorii "program studiów" najwyżej ocenianym elementem jest dostosowanie treści zajęć 

wydziałowych do poziomu studiów III stopnia (58% pozytywnych wskazań, średnia ocen 3,57). 

Najniżej zostały ocenione zajęcia rozwijające umiejętności miękkie (41% pozytywnych wskazań, 

średnia 3,25) oraz szkolenia, kursy i zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (43% pozytywnych 

wskazań, średnia ocen 3.27). W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił jednak nieznaczny wzrost 

ocen w tej kategorii.  

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

Najwyżej doktoranci oceniają możliwość prezentacji i dyskusji dotyczącej postępów w pracy 
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doktorskiej na forum zakładu/katedry/instytutu (78% doktorantów ocenia ten element dobrze lub 

bardzo dobrze, średnia 4,12). Najgorzej w tej kategorii zostało ocenione dopasowanie terminów zajęć 

i praktyk dydaktycznych do innych obowiązków (54% doktorantów ocenia ten element dobrze lub 

bardzo dobrze, 27% źle lub bardzo źle; średnia ocen tego pytania wynosi 3,43). 

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

wsparcie opiekuna naukowego - 84% respondentów oceniło ten element dobrze lub bardzo dobrze, 

ze zdecydowaną przewagą ocen bardzo dobrych. Żaden oceniany aspekt w tej kategorii nie osiąga 

poniżej 4 pkt. ( średnia 4,48). 

W kategorii „rekrutacja na studia doktoranckie oraz system przyznawania wsparcia materialnego” 

dominują oceny "raczej dobrze" (średnie ocen wahają się od 3,69 do 3,82). Najwyżej doktoranci 

ocenili sprawiedliwość i przejrzystość procedur rekrutacyjnych (66% odpowiedzi dobrych i bardzo 

dobrych). Najniżej natomiast system przyznawania wsparcia materialnego (średnia 3,73) oraz 

trafność kryteriów kwalifikacyjnych w rekrutacji (średnia 3,69). 

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

jest dostępność książek i innych materiałów - średnia 4,31, prawie 83% ocen bardzo dobrych i 

dobrych. Najniżej doktoranci ocenili dostępność specjalistycznego oprogramowania do badań 

naukowych (średnia 3,85; 26% odpowiedzi negatywnych). 

Doktoranci ogólnie wysoko oceniają pracę administracji. Wszystkie elementy tej kategorii uzyskały 

średnie ocen powyżej 4,0. Najwyższą średnią w tej kategorii - 4,43 osiągnęły trzy elementy: praca 

Dziekanatu; praca Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich oraz praca Sekretariatu 

Instytutu/Katedry – wszystkie trzy uzyskały po 86% ocen dobrych lub bardzo dobrych.  

PODSUMOWANIE 

W skali całej ankiety, podobnie jak w roku ubiegłym najlepiej ocenianymi elementami są: praca 

Sekretariatu Instytutu/ Katedry – średnia 4,51; wsparcie opiekuna naukowego - średnia 4,48 oraz 

praca Dziekanatu – średnia 4,43. Średnią ocen powyżej 4,0 otrzymały ponadto: dostępność książek i 

innych materiałów; dostępność komputerów i Internetu; możliwość prezentacji i dyskusji 

dotyczących postępów w pracy doktorskiej na forum zakładu/katedry/instytutu; wsparcie Kierownika 

Studium Doktoranckiego; praca Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich; działalność 

Samorządu Doktorantów oraz ocena kompetencji nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia dla 

doktorantów. 

Z ogólnego podsumowania kategorii wynika, że w skali całego UAM doktoranci najwyżej ocenili 

elementy związane z pracą administracji – średnia 4,22. Średnią powyżej 4 uzyskały również 

zagadnienie związane z warunkami studiowania oraz oceną nauczycieli akademickich. Najniżej zostały 

ocenione kwestie programu studiów – średnia 3,35. 

Najniżej ocenionym przez doktorantów elementem są zajęcia rozwijające umiejętności miękkie – 

średnia ocen 3,25. Tylko nieco wyżej znalazły się szkolenia, kursy, zajęcia rozwijające umiejętności 

dydaktyczne – średnia 3,27. Pomimo, że rozwijanie umiejętności miękkich jest najsłabiej ocenianym 

elementem, to jednak ich ocena w skali trzech ostatnich lat nieznacznie wzrasta (od średniej 2,79 do 

3,25). 

W skali porównawczej, lekka tendencja wzrostu ocen jest widoczna we wszystkich kategoriach na 

przestrzeni trzech ostatnich lat, niepokoi jednak malejąca liczba respondentów.  
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3. Badanie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych 

FREKWENCJA 

W ankietyzacji wzięło udział 16% uprawnionych do głosowania pracowników dydaktycznych  

i naukowo-dydaktycznych (N=602), a zatem znacznie mniej niż w roku ubiegłym (25% – N=730). 

Najliczniej reprezentowana była grupa pracowników ze stażem 10–20 lat (34%), natomiast ze 

względu na pensum – 181–270 (49%). Najwięcej nauczycieli akademickich wzięło udział  

w ankiecie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (26%). Aż 89% respondentów wskazało UAM jako 

jedyne miejsce pracy dydaktycznej. 

OGÓLNA OCENA UCZELNI 

Ogólna ocena jakości kształcenia w tym roku – 4,16 – niemal nie różni się od oceny ubiegłorocznej 

(4,17) i jest identyczna z wartością wskazaną dwa lata temu. 32% respondentów uważa, że jakość ta 

raczej się poprawiła (w ubiegłym roku było to również 32%), a tylko 8% – że zdecydowanie (czyli przy 

niższej frekwencji znacznie mniej). 24% nie odnotowało zmiany (a pogorszenie tylko 2%). 

ORGANIZACJA DYDAKTYKI 

Najwyżej ocenianym elementem jest możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu 

studiów – 62% ocen dobrych i bardzo dobrych (średnio – 3,81). 61% odpowiedzi pozytywnych zyskała 

ocena powiązania programów zajęć/studiów z badaniami naukowymi – średnia 3,77. Najniżej 

nauczyciele akademiccy ocenili możliwość okresowej koncentracji na pracy naukowej lub dydaktyce – 

32% respondentów wskazało odpowiedzi „raczej źle” lub „bardzo źle”, średnia ocen w tym kryterium 

to 3,07. 

BADANIA NAUKOWE A PROCES DYDAKTYCZNY 

W tej kategorii respondenci najwyżej ocenili poziom wiedzy i kompetencje nauczycieli akademickich 

w jednostce – średnia 4,21, 84% pozytywnych wskazań. Najniżej ocenianym elementem jest 

natomiast poziom wiedzy studentów – średnia 3,05 (identycznie w roku ubiegłym – przy większej 

liczbie respondentów) – tylko 30% pozytywnych odpowiedzi, 44% respondentów ocenia ten poziom 

średnio, a 26% źle. 

EWALUACJA, POPRAWA JAKOŚCI DYDAKTYKI W JEDNOSTCE 

W tej kategorii nauczyciele akademiccy najwyżej ocenili wsparcie UAM w podnoszeniu kwalifikacji 

dydaktycznych i zawodowych – 59% ankietowanych ocenia ten element dobrze lub bardzo dobrze, 

średnia ocen 3,63. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 12 punktów procentowych w 

tym zakresie (w ubiegłorocznej ankiecie nauczyciele najwyżej ocenili system hospitacji i kontroli 

jakości prowadzonych zajęć w jednostce – 56%). Najniżej ocenianym elementem, podobnie jak w 

roku ubiegłym jest system nagradzania najlepszych dydaktyków – element ten oceniło dobrze i 

bardzo dobrze zaledwie 35% nauczycieli (w zeszłorocznym badaniu – przy wyższej frekwencji – 34%). 

Średnia ocen przy tym pytaniu wynosi 2,93. 

WARUNKI PRACY 

W odniesieniu do warunków pracy najlepiej postrzeganym elementem jest dostępność książek  

i innych materiałów – aż 81% ankietowanych ocenia ten element dobrze lub bardzo dobrze, średnia 

ocen tego elementu wynosi 4,16. Bardzo wysoko jest też oceniane funkcjonowanie systemu USOS – 

80% pozytywnych odpowiedzi, co daje średnią ocen 4,07. Najniżej nauczyciele akademiccy podobnie, 
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jak w roku ubiegłym ocenili kwestię liczebności grup studenckich – tylko 63% z nich uważa, że ten 

element jest na poziomie dobrym lub bardzo dobrym (średnia – 3,67). 

ADMINISTRACJA 

Najwyżej (niezmiennie) ceniona jest praca prodziekana ds. studenckich – niemal 78% ocen dobrych i 

bardzo dobrych (w roku ubiegłym – niemal 90%), co daje średnią 4,38. Wysoko oceniona została 

także praca administracji w jednostce – 71% pozytywnych wskazań (średnia – 4,21). Nieco gorzej 

nauczyciele akademiccy oceniają jakość pracy administracji ogólnouczelnianej – 66% ocen dobrych i 

bardzo dobrych (średnia – 3,85). 

PODSUMOWANIE 

Nauczyciele akademiccy najwyżej ocenili pracę dziekana ds. studenckich (4,38; w roku ubiegłym – 

4,36); poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli akademickich w jednostce (4,21), pracę administracji 

w jednostce (4,21), a także funkcjonowanie systemu USOS (4,07). 

Najniżej oceniony przez nauczycieli został system nagradzania najlepszych dydaktyków – 2,93. Bardzo 

nisko ocenili oni również: możliwość okresowej koncentracji na pracy naukowej lub dydaktycznej 

(3,07), wpływ ankiet oceniających zajęcia na poprawę jakości tych zajęć (3,07) oraz poziom wiedzy 

studentów (3,02). Zwłaszcza te oceny warto analizować ze względu na liczbę respondentów – w 

ubiegłym roku było ich znacznie więcej, z czego wynika nieco inna wartość podobnych średnich 

uzyskanych w tegorocznym badaniu.  

 


