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Sprawozdanie z realizacji systemu  oceny jakości kształcenia 

w roku akademickim 2013/2014 

Centrum Edukacji Ustawicznej UO 

 

Ankietyzacja 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: 

Przeprowadzono ankietyzację wśród słuchaczy studiów podyplomowych z przygotowania pe-

dagogicznego. Łącznie oceniono 4 pracowników.  

Ponadto współpraca przy organizacji ankietyzacji studentów we wszystkich jednostkach UO. 

Analiza statystyczna wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów UO: w 

sem. zimowym roku akademickiego 2013/2014 opracowano dane z 13 836 ankiet, ankiety z 

sem. letniego (ok. 15 000) są jeszcze wprowadzane do programu komputerowego – Elżbieta 

Hubczeńko – CEU UO. 

Wnioski: 

W roku akademickim 2014/2015 należy przeprowadzić ponowną ankietyzację na studiach po-

dyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz na zajęciach zlecanych pracownikom in-

nych instytutów w ramach przygotowania pedagogicznego. 

Realizacja praktyk studenckich 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: 

CEU UO organizowało praktyki studenckie dla słuchaczy podyplomowych z przygotowania 

pedagogicznego. 

Ponadto organizowało, przy ścisłej współpracy z jednostkami UO, praktyki pedagogiczne  

i zawodowych na wszystkich kierunkach (specjalnościach) studiów stacjonarnych i niestacjo-

narnych. W roku akademickim 2013/2014 praktyki odbywało około 2 563 studentów studiów 

stacjonarnych (2 320) i niestacjonarnych (243) – organizacja Władysława Kisielewska, mgr 

Sabina Gierejkiewicz – CEU UO. 

CEU UO organizowało praktyki fakultatywne – w roku akademickim 2013/2014 zrealizowało 

je 34 studentów UO – organizacja Władysława Kisielewska, mgr Sabina Gierejkiewicz – CEU 

UO. 

Wnioski: 

Należałoby wzmocnić ofertę praktyk dodatkowych  oraz  informowanie studentów o ich przy-

datności w ich przyszłym życiu zawodowym.  

Badanie losów absolwentów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: nie dotyczy 

Wnioski: – 
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Uzyskiwanie opinii absolwentów wydziału o przebiegu odbytych studiów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: nie dotyczy 

Uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: 

Stała współpraca z wieloma interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ramach organi-

zacji praktyk studenckich i wolontariatu studenckiego.  

Wnioski: 

Należy rozwijać dalszą współpracę i dbać o dobre relacje ze wszystkimi współpracownikami 

zewnętrznymi, bowiem w czasie praktyk studenckich nasi studenci mają możliwość poznania 

środowiska lokalnego, a nawet uzyskania możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów.  

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia 

 Usprawnienie efektywności przekazywania informacji z poziomu poszczególnych instytu-

tów/katedr/zakładów do władz wydziałów i wydziałowych komisji do spraw oceny jakości 

kształcenia. 

 Poszerzenie oferty miejsc, gdzie można odbywać praktyki studenckie. 

 Wzmocnienie promocji praktyk dodatkowych (organizowanie spotkań informacyjnych, 

plakaty, ulotki, „marketing szeptany”).  

 

       Sporządziła: 

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska 


