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L.p  
Zagadnienie/Pytanie 

 
TAK 

 
NIE 

Wyjaśnienie 
Jeżeli tak - proszę podać formy realizacji. 
Jeżeli nie - proszę podać uzasadnienie. 

1. Czy prowadzona była 
analiza hospitacji 
zajęć dydaktycznych? 

 
X W ocenianym okresie nie prowadzono 

hospitacji zajęć dydaktycznych  

2. Czy prowadzona była 
analiza wyników 
oceny dokonanej 
przez studentów zajęć 
prowadzonych przez 
pracowników 
naukowo-
dydaktycznych ? 

 
X 

 

Przeprowadzono ankietyzację wśród 
słuchaczy studiów podyplomowych 
realizowanych w ramach projektu 
„Odkrywcy Sekretów Nauki AO – wzrost 
kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej: 
 Nauczanie języka polskiego jako obcego 
 Nauczanie języka obcego na etapie 

wczesnoszkolnym 
 Pedagogika specjalna z autyzmem 
 Pedagogika specjalna z rewalidacją 
 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji 

matematycznych uczniów. 
Łącznie oceniono jednego pracownika 
samodzielnego i 6 adiunktów. Ogólna 
średnia ocena w semestrze zimowym 
2017/18 wyniosła: 
 5,0 – dla studiów podyplomowych w 

zakresie Nauczanie języka obcego na 
etapie wczesnoszkolnym 

 4,54 – dla studiów podyplomowych w 
zakresie Pedagogiki specjalnej z 
rewalidacją. 

Ogólna ocena studiów podyplomowych 
wyniosła 4,77. 
 



CEU UO współpracowało przy organizacji 
ankietyzacji studentów we wszystkich 
jednostkach UO: 

W semestrze letnim 2016/2017r. 
Studenci wypełnili łącznie 7952 ankiety, 
w tym: 7834 ankiety przeprowadzono 
wśród studentów I i II stopnia, 118 
ankiet przeprowadzono wśród studentów 
studiów doktoranckich. Ocenionych 
zostało łącznie 352 osoby. Na studiach I 
i II stopnia oceniono 344 osoby, w tym: 
89 pracowników samodzielnych, 208 
pracowników zatrudnionych na 
stanowisku adiunkta, 47 asystentów. Na 
studiach doktoranckich oceniono 18 
osób, w tym: 17 pracowników 
samodzielnych i jednego pracownika 
zatrudnionego na stanowisku adiunkta. 
Ogólna średnia ocena pracowników 
naukowo-dydaktycznych objętych 
badaniami ankietowymi w semestrze 
letnim 2016/2017r. wyniosła: 4,26 na 
studiach I i II stopnia oraz 3,92 na 
studiach doktoranckich. 

 W semestrze zimowym 2017/2018r. 
studenci wypełnili łącznie 11 896 ankiet, 
w tym: 11 691 ankiet przeprowadzono 
wśród studentów I i II stopnia, 163 
ankiety przeprowadzono wśród 
studentów studiów doktoranckich, 42 
ankiety przeprowadzono wśród 
studentów podyplomowych. Ocenionych 
zostało łącznie 437 osób. Na studiach I i 
II stopnia oceniono 414 osób, w tym: 
141 pracowników samodzielnych, 214 
pracowników zatrudnionych na 
stanowisku adiunkta, 59 asystentów. Na 
studiach doktoranckich oceniono 21 
osób, w tym: 18 pracowników 
samodzielnych, 2 pracowników 
zatrudnionych na stanowisku adiunkta, 1 
asystent(a). Na studiach 
podyplomowych zostały ocenione 2 
osoby zatrudnione na stanowisku 
adiunkta. 

Dane w opracowaniu. 
Organizacja i analiza: mgr Elwira 
Wiśniewska – CEU UO 

3. Czy kontrolowane 
były procedury  X  



oceniania studentów? 
4. Czy pozyskiwano 

opinie nauczycieli 
akademickich o 
jakości kształcenia? 

X  

CEU UO sprawowało opiekę formalno-
merytoryczną planowania i organizowania 
badań ankietowych oraz przeprowadziło 
analizę uzyskanych wyników oceny jakości 
kształcenia dokonanej przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych UO. Zebrano 
łącznie 460 ankiet. Ogólna średnia ocena w 
roku akademickim 2017/2018r. wyniosła 
3,38. 
Organizacja i analiza: mgr Natalia 
Juszkiewicz – CEU UO. 

5. Czy pozyskiwano 
opinie pracodawców o 
przebiegu praktyk? 

X  
W sposób nieformalny przede wszystkim 
przez indywidualne rozmowy z opiekunami 
praktyk. 

6. Czy prowadzony był 
monitoring systemu 
praktyk studenckich? 

X  

CEU UO organizowało praktyki studenckie 
dla słuchaczy studiów podyplomowych 
realizowanych w ramach projektu: 
Odkrywcy Sekretów Nauki AO – wzrost 
kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej w zakresie: 
 Nauczanie języka polskiego jako obcego 
 Nauczanie języka obcego na etapie 

wczesnoszkolnym 
 Pedagogika specjalna z rewalidacją 
 Pedagogika specjalna z autyzmem. 
 
CEU UO organizowało i nadzorowało, przy 
ścisłej współpracy z jednostkami UO, 
praktyki pedagogiczne (ciągłe i śródroczne) 
oraz praktyki zawodowe na wszystkich 
kierunkach (specjalnościach) studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych. W roku 
akademickim 2017/2018 na studiach 
stacjonarnych praktyki pedagogiczne 
odbyło 456 studentów a praktyki zawodowe 
836 studentów. Na studiach 
niestacjonarnych na praktyki poszło 154 
studentów. Z praktyk fakultatywnych 
skorzystało 35 studentów. 
Nadzór organizacyjno-formalny: mgr Maja 
Gierejkiewicz, mgr Lucyna Karońska – 
CEU UO. 
Podjęto działania mające na celu 
wzmocnienie zaangażowania 
koordynatorów praktyk na UO w proces 
przygotowania studentów do realizacji 
praktyk oraz zwrócono uwagę na jakość 
szczegółowych opinii o studencie 



sporządzanych przez opiekunów praktyk. 
Na stronie 
http://cedu.uni.opole.pl/polecane-
publikacje/ zamieszczono publikacje 
dotyczące dobrych praktyk studenckich. 

7. Czy podejmowano 
działania w celu 
aktywizacji 
działalności 
organizacji 
studenckich? 

 X  

8. Czy organizowane 
były dodatkowe 
zajęcia dla studentów 
(wykłady otwarte, 
konferencje naukowe, 
warsztaty, wyjazdy 
studyjne itp.). 

 
X 

  Współorganizacja i zakończenie studiów 
podyplomowych zorganizowanych w 
ramach projektu: Odkrywcy Sekretów 
Nauki AO – wzrost kompetencji 
uczniów i nauczycieli szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej. Studia 
odbywały się w zakresie: 
 Nauczanie języka polskiego jako 

obcego (studia trwały trzy semestry). 
 Nauczanie języka obcego na etapie 

wczesnoszkolnym (studia trwały trzy 
semestry). 

 Kształtowanie i rozwijanie 
kompetencji matematycznych 
uczniów (studia trwały dwa 
semestry). 

 Pedagogika specjalna z rewalidacją 
(studia trwały trzy semestry). 

 Pedagogika specjalna z autyzmem 
(studia trwały trzy semestry). 

Współpraca z dr M. Śmigielską (WE UO), 
dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. 
UO (CEU UO), mgr Natalia Juszkiewicz 
(CEU UO), cała Uczelnia oraz 
Zleceniodawcy Projektu. 
 uzyskanie zgody Kuratorium Oświaty w 

Opolu na prowadzenie w roku 2018 
Kursu na kierowników wypoczynku oraz 
Kursu na wychowawców wypoczynku (w 
Opolu zgodę taką posiada tylko jeszcze 
jedna jednostka edukacyjna); 
koordynacja dr hab. Iwona Dąbrowska-
Jabłońska, prof. UO, mgr Natalia 
Juszkiewicz – CEU UO. 

 przeprowadzenie Kursu na 
wychowawców wypoczynku dla 
studentów kierunku Filologia angielska 
UO; koordynacja dr Elżbieta 



Szymańska-Czaplak (WF UO), dr hab. 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO, 
mgr Natalia Juszkiewicz – CEU UO. 

 rekrutacja na studia podyplomowe dla 
nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych: 
 Edukacja i rehabilitacja dzieci 

niewidomych i słabowidzących 
(tyflopedagogika),  

 Edukacja i rehabilitacja dzieci 
niesłyszących i słabosłyszących 
(surdopedagogika), 

 Studia podyplomowe z przygotowania 
pedagogicznego. 

Liczba osób zainteresowanych udziałem w 
ww. studiach była jednak zbyt mała, by 
podjąć decyzję o rozpoczęciu ich realizacji. 
Koordynacja dr hab. Iwona Dąbrowska-
Jabłońska, prof. UO, mgr Natalia 
Juszkiewicz – CEU UO. 

9. Czy zapewniono 
studentom 
odpowiednie warunki 
realizacji zajęć 
dydaktycznych? 
(wyposażenie sal, 
laboratoriów, 
likwidacja barier 
architektonicznych 
itp.) 

 
X 

 Ze względu na to, że CEU UO nie 
dysponuje własnymi salami, zajęcia 
dydaktyczne odbywały się w salach innych 
jednostek UO. Ich stan zapewniał 
odpowiednie warunki realizacji zajęć. 

10. Czy badane były losy 
absolwentów na 
poziomie wydziału, 
instytutu, jednostki 
prowadzącej 
działalność 
dydaktyczną? 

 

X 

Monitoringiem losów absolwentów WT UO 
zajmuje się Akademickie Centrum Karier 
UO. 
Należy wyjaśnić, czy procedura dotyczy 
także CEU UO 

11. Czy dokonywana była 
ocena przebiegu 
odbytych studiów i czy 
wnioski z tej oceny 
były wykorzystane na 
rzecz poprawy jakości 
kształcenia? 

X 

 Analizie poddano oceny pracowników 
naukowo-dydaktycznych dokonane przez 
słuchaczy studiów podyplomowych oraz 
ich opinie dotyczące przebiegu studiów. 
Zostaną one wykorzystane przy 
modyfikacji programów kształcenia oraz 
doborze pracowników.  

12. Czy podejmowano 
działania w celu 
wzrostu 
międzyuczelnianej i 
międzywydziałowej 
mobilności 

 

X 

Należy wyjaśnić, czy procedura dotyczy 
także CEU UO 



studentów? 
13. Czy pozyskiwano 

opinie pracodawców o 
poziomie 
zatrudnionych 
absolwentów? 

 

X 

Należy wyjaśnić, czy procedura dotyczy 
także CEU UO 

14 Czy podejmowane 
były działania 
informujące otoczenie 
zewnętrzne o  ofercie 
kształcenia np.: 
poprzez spotkania z 
uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych, 
ulotki, plakaty, i inne 
formy. 

 
X 

 Zamieszczenie reklam i informacji na 
stronie internetowej CEU UO. Przesłanie 
ofert edukacyjnych i rozmowy telefoniczne 
z przedstawicielami szkół różnych typów w 
województwie opolskim. Współpraca z 
partnerami zewnętrznymi w trakcie 
realizacji prowadzonych kursów i studiów 
podyplomowych. 

15. Proszę podać przykłady dobrych praktyk: 
Wykorzystywanie oceny i opinii studentów studiów podyplomowych w trakcie 
konstruowania i modyfikacji programów kształcenia oraz przy doborze pracowników 
prowadzących zajęcia dydaktyczne. 
 

16. Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia: 
Należy podjąć działania mające na celu wzmocnienie zaangażowania koordynatorów 
praktyk na UO w proces przygotowania studentów do realizacji praktyk oraz zwrócić 
uwagę na jakość szczegółowych opinii o studencie sporządzanych przez opiekunów 
praktyk. Na stronie http://cedu.uni.opole.pl/polecane-publikacje/ zamieszczono 
publikacje dotyczące dobrych praktyk studenckich. 
 
 

 
 

 
       Opracowanie 
 

                      Dr Renata Reclik 
       Dyrektor Centrum Edukacji Ustawicznej 

 
 

 
 
 

  


