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Wnioski z badania oceny warunków pracy dydaktycznej pracowników i doktorantów, 

opinii doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 

I semestr roku akademickiego 2015/2016 

1.Ocena warunków pracy nauczycieli akademickich  i doktorantów 

 Najniższe średnie oceny warunków pracy dydaktycznej uzyskały Wydział Biologii (3,91) i Wydział 
Matematyki, Fizyki i Informatyki (3,95), najwyższe zaś – Wydział Biotechnologii (4,7), Wydział 
Chemii (4,41) oraz Wydział Prawa i Administracji (4,36), 

 Najwyższe średnie spośród wydziałów uzyskały pytania ankietowe 1.3 – Czy współpraca 
z personelem administracyjnym przebiegała prawidłowo?, średnia ocena – 4,64 oraz 1.4 – Czy sala 
dydaktyczna była wyposażona w niezbędne do prowadzenia zajęć narzędzia (rzutniki, tablice itp.)? 
– średnia ocean – 4,40, 

 Najniższą średnią spośród wydziałów uzyskało pytanie 1.6 – Czy bierze Pan/Pani udział 
w przedsięwzięciach mających na celu podniesienie jakości dydaktyki akademickiej? (konferencje, 
seminaria, szkolenia itp.) uzyskując wynik 3,95,  

 W pytaniu ankietowym 1.2 – Czy miał/miała Pan/Pani zastrzeżenia do współpracy dydaktycznej 
z innymi nauczycielami akademickimi na tym kierunku studiów – w szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec studentów, treści nauczanych przedmiotów itp.? – Wydział Biologii 
uzyskał szczególnie niski wynik 3,52, przy średniej wszystkich wydziałów 4,06, 

 Na uwagę zasluguje bardzo niska liczba wypełnień ankiety oceny warunków pracy dydaktycznej 
przez nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym, które nie przekroczyły progu 
reprezentatywności (liczba wypełnień – 2), w poprzedniej edycji liczba wypełnień wynosiła 26, 

 W stosunku do poprzedniego badania ankietowego liczba wypełnień na Wydziale Nauk 
Społecznych (66 wypełnień) i Wydziale Zarządzania (54 wypełnienia) spadła o ponad połowę, 
uzyskując odpowiednio liczbę wypełnień na poziomie 32 i 25, 

 Odnotowuje się nieznaczny spadek liczby wypełnień w badaniu ankietowym wśród nauczycieli 
akademickich, za wyjątkiem Wydziału Chemii, które odnotowało wzrost, 

 Na Wydziale Prawa i Administracji liczba wypełnień w stosunku do poprzedniego badania 
ankietowego wzrosła o 3, uzyskując wynik 9 wypełnień, na pozostałych wydziałach liczba 
wypełnień wśród doktorantów znacząca spadła, uzyskując w przypadku 6 wydziałów wyniki nie 
przekraczające progu reprezentatywności ( liczba wypełnień ≥3), 

 W pytaniu 1.5 oceny warunków pracy dydaktycznej doktorantów– Czy wykorzystuje Pan/Pani 
w pracy dydaktycznej wyniki badań naukowych, w których bierze Pan/Pani udział? – Wydział 
Prawa i Administracji uzyskał najniższy spośród wyników na wszystkich wydziałach – 2,90, przy 
średniej wszystkich wydziałów 3,29. Średnia ocen nauczycieli akademickich w tym pytaniu 
wyniosła 4,16, najniższy wynik uzyskano na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – 2,84, 

 Spośród przeprowadzonych na wydziałach badań ankietowych oceny warunków pracy 
dydaktycznej doktorantów jedynie wyniki uzyskane na Wydziale Prawa i  Administracji i Wydziale 
Filologicznym spełniają wymóg reprezentatywności (liczba wypełnień ≥3), na 6 wydziałach 
doktoranci nie wypełnili żadnej ankiety, 
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2.Badanie opinii doktorantów  

 Najniższe średnie oceny badania opinii doktorantów uzyskały Wydział Biologii – 3,63 i Wydział 
Prawa i Administracji – 3,65, najwyższe zaś – Wydział Historyczny – 4,42 i Wydział Chemii – 4,41, 

 W pytaniu 1.3 – Czy zajęcia przybliżyły Pana/Panią do sformułowania lub rozszerzenia tez pracy 
doktorskiej? [Proszę odpowiedzieć na to pytanie, jeśli zajęcia były ściśle związane z tematem 
Pana/Pani pracy] Wydział Biologii i Wydział Prawa i Administracji uzyskały najniższy średni wynik 
ocen – odpowiednio 2,0 i 2,89, 

 Pytanie 1.3 uzyskało najniższy średni wynik ocen spośród wydziałów – 3,18, przy ogólnej średniej 
wszystkich ocen w pytaniach – 4,08, 

 Pytanie 2.1 – Czy sala dydaktyczna była dobrze wyposażona w niezbędne do przeprowadzenia zajęć 
narzędzia? i 2.3 – Czy wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się według planu lub zostały odrobione 
w innym ustalonym terminie? uzyskały najwyższy średni wynik ocen  spośród wszystkich wydziałów 
– odpowiednio 4,45 i 4,46,  

 Pytanie 1.4 – Czy zajęcia pozwoliły lepiej przygotować się do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze 
studentami? [Proszę odpowiedzieć na to pytanie, jeśli uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani 
w zajęciach uzyskało spośród wydziałów drugi najniższy średni wynik – 3,33, przy ogólnej średniej 
wszystkich ocen – 4,08. Wydział Zarządzania i Wydział Biologii uzyskały w tym pytaniu szczególnie 
niską średnią ocen – odpowiednio 2,75 i 2,0,  

3.Badanie opinii słuchaczy  studiów podyplomowych 

 Łączna liczba wypełnień z badania na wszystkich wydziałach – 12, 

 Najwyższą średnią ocen uzyskał Wydział Nauk Społecznych – 4,51, przy ogólnej średniej ocen – 
4,32, najniższą zaś uzyskał Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 4,18, przy ogólnej średniej 
ocen – 4,32, 

 Szczególnie niską średnią ocen uzyskało pytanie 1.4 – Czy zdobyte na zajęciach wiedzę, 
umiejętności i kompetencje będzie Pan/Pani mógł/mogła wykorzystać w praktyce zawodowej? 
[Proszę odpowiedzieć na to pytanie, jeśli tematyka tematyka zajęć odpowiadała tej, z którą 
związana jest Pana/Pani praca zawodowa] – 2,33, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, 

 Spośród wszystkich wydziałów jedynie 3 wypełniły ankietę, 
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