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Sprawozdanie z realizacji systemu oceny jakości kształcenia 

w roku akademickim 2015/2016 

Centrum Edukacji Ustawicznej UO 

Ankietyzacja 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: 

Przeprowadzono ankietyzację wśród słuchaczy studiów podyplomowych z przygotowania 

pedagogicznego. Łącznie oceniono 7 pracowników: 2 samodzielnych, 6 adiunktów, 1 asystenta. 

Ocena ogólna w semestrze letnim: 4,62, w semestrze zimowym: 4.55. 

Ponadto CEU UO współpracowało przy organizacji ankietyzacji studentów we wszystkich 

jednostkach UO. W semestrze zimowym 2015/2016 r. studenci wypełnili łącznie 14 400 ankiet. 

Ocenionych było 438 osób, w tym 128 pracowników samodzielnych, 246 pracowników 

zatrudnionych na stanowisku adiunkta oraz 64 asystentów. Ankietyzacja została przeprowadzona 

wśród studentów: studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (14 031 

ankiet), studiów doktoranckich (227 ankiet) i studiów podyplomowych (142 ankiety). Średnia dla 

całej Uczelni wynosiła 4,12. Najwyższą ocenę uzyskały Jednostki Ogólnouczelniane (4,56), 

następnie Wydział Chemii (4,45) oraz Wydział Teologiczny (4,26). Najniższe oceny otrzymał 

Wydział Prawa i Administracji (3,76). Studenci najwyżej ocenili jakość prowadzonych zajęć w 

zakresach: prowadzi zajęcia regularnie i punktualnie (4,40), wobec studentów jest życzliwy i 

taktowny (4,34) oraz realizuje wyraźnie określony cel zajęć (4,27). Najniżej oceniono: Prowadzi 

zajęcia interesująco (3,93), Inspiruje studentów do samodzielnego myślenia (4,01) i ćwiczy 

systematyczność i wszechstronność myślenia (4,04).  

Wyniki ankiet z semestru letniego są jeszcze wprowadzane do programu komputerowego – Elżbieta 

Hubczeńko – CEU UO. 

Wnioski: 

- 

Ocena jakości kształcenia dokonanej przez pracowników naukowo-dydaktycznych UO – nie 

dotyczy CEU UO 

CEU UO prowadziło ocenę jakości kształcenia dokonaną przez pracowników naukowo-

dydaktycznych UO – zebrano łącznie 501 ankiet. Należy zaznaczyć, że nie we wszystkich 

sprawozdaniach odniesiono się do wyników tych badań. Ogólna średnia ocena w roku akademickim 

2015/2016: 3,66. Pracownicy UO najwyżej oceniają sposób ułożenia tygodniowego planu zajęć 

(4,25), własne przygotowanie do realizacji zajęć dydaktycznych np. korzystanie z urządzeń 

multimedialnych (3,97) i zasoby bibliotek na UO, np. dostępność baz danych (3,90). Najniżej - 

przepływ informacji na UO (3,26), warunki do prowadzenia zajęć praktycznych/warsztatowych 

(3,29) i warunki lokalowe prowadzonych na UO zajęć (3,59).  

Hospitacja zajęć: nie przeprowadzono hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych 

z przygotowania pedagogicznego. 
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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). W roku akademickim 2015/2016 na 

praktyki pedagogiczne stacjonarne poszło 656 studentów, na praktyki zawodowe stacjonarne poszło 

1 090 studentów, na studiach niestacjonarnych z praktyk skorzystało 346 studentów, na praktyki 

fakultatywne poszło 47 studentów – obsługa administracyjna mgr Sabina Gierejkiewicz, mgr 

Lucyna Karońska, mgr Magdalena Małek – CEU UO. 

Wnioski: 

Należałoby wzmocnić ofertę praktyk dodatkowych  oraz  informowanie studentów o ich 

przydatności w ich przyszłym życiu zawodowym. Należy wzmocnić monitoring bieżący i ocenę 

końcową praktyk przez ich opiekunów w poszczególnych jednostkach.  

Badanie losów absolwentów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów: nie dotyczy 

Wnioski: – 

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 organizacji 

praktyk studenckich i wolontariatu studenckiego. Przystąpiono również do realizacji praktyk 

studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych w 2015 r. Głównym celem ich realizacji jest zwiększenie możliwości zdobycia 

przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. 

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 

instytutów/katedr/zakładów do władz wydziałów i wydziałowych komisji do spraw oceny 

jakości kształcenia. 

 Poszerzenie oferty miejsc, gdzie można odbywać praktyki studenckie. 

 Podpisanie umów z instytucjami oferującymi praktyki studentom UO. 
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 Informowanie o możliwości realizacji praktyk studenckich w strukturach UO (administracja i 

dydaktyka).  

 Wzmocnienie promocji praktyk dodatkowych (organizowanie spotkań informacyjnych, plakaty, 

ulotki). 

 

       Sporządziła: 

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO 

 


