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Raport z analizy wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych  

na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2016/2017 

 

Wyniki ankiet dotyczących roku akademickiego 2016-2017 pokazały, że nasi studenci 

wysoko oceniają poziom zajęć na Wydziale Teologicznym. Niemniej pojawiły się                  

w niektórych ankietach niskie oceny (poniżej db). W przypadku najniżej ocenianych 

wykładowców, dziekan ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki przeprowadzi z pracownikami 

rozmowę w celu wyjaśnienia kwestii, jakie stawiali studenci w ankietach. Uwagę zwraca fakt, 

iż wśród najniżej ocenianych znajdują się przede wszystkim: 

• wykładowcy spoza Wydziału Teologicznego, będący jednakże pracownikami UMK, 

• doktoranci Wydziału Teologicznego UMK. 

 

 
 



 
 

Niepokoi również niewielki spadek zwrotności ankiet. Dla przykładu w roku 

akademickim 2014/2015 zwrotność na WT była relatywnie wysoka i wynosiła 17,71%, a w 

roku akademickim 2016/2017 spadła do 16,42%. Mimo spadku, jest ona jednak wyższa od 

średniej zwrotności na UMK, która wynosi 13,5%. Ze względu na powyższe planujemy 

działania, które sprawdziły się w minionych latach i pozwoliły nam na wzrost zwrotności 

ankiet. Opisuje je poniższa tabela. 

 

Cel 
 

Wzrost zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych  
na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2017/2018. 

Miernik 
osiągnięcia 

celu 

Wartość 
oczekiwa

na 
miernika 

Termin 
realizacji 

Zasoby 
niezbędne 

do 
realizacji 

celu 

Osoba/osoby/komórka 
organizacyjna 

odpowiedzialna/e za 
realizację celu 

 

Osoba 
odpowiedzialna 

za monitorowanie 
realizacji celu 

 
Poziom 

zwrotności 
ankiet w ujęciu 
procentowym. 

20% Do końca 
września 

2018. 

Nie 
dotyczy. 

Wszyscy pracownicy 
dydaktyczni i doktoranci 

prowadzący zajęcia  
w roku akademickim 

2017/2018. 

Dr hab. Beata 
Bilicka – 

Wydziałowy 
koordynator do 
spraw jakości 
kształcenia. 



Zadania do wykonania w ramach realizacji celu 
Lp. Opis zadania Termin 

realizacji 
Zasoby 

niezbędne 
do 

realizacji 
zadania 

Osoba/osoby/komórka 
organizacyjna odpowiedzialna/e 

za realizację zadania 
 

1. Wysłanie pisma (e-mail) do 
wszystkich pracowników oraz 

doktorantów prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na 

Wydziale Teologicznym  
o powinności zachęcenia 
studentów do wypełniania 

ankiet w USOS. 

Maj 2018 r. Nie dotyczy. Dr hab. Beata Bilicka – 
Wydziałowy koordynator  

do spraw jakości kształcenia. 

2. Zachęcenie studentów do 
wypełniania ankiet w USOS. 

Ostatnie 
zajęcia 

w semestrze 
letnim. 

Nie dotyczy. Wszyscy pracownicy dydaktyczni 
i doktoranci prowadzący zajęcia  

w semestrze letnim. 

3. Zorganizowanie spotkania ze 
studentami w celu:  

1) omówienia wyników ankiet 
w roku akademickim 

2016/2017 oraz bieżących 
działań podejmowanych przez 
Wydział Teologiczny na rzecz 

podniesienia jakości 
kształcenia;  

2) zachęcenia do korzystania  
z Karty działań doskonalących  

(jakoscumk.pl) 

Marzec - 
kwiecień 
2018 r. 

Nie dotyczy. Dr hab. Beata Bilicka – 
Wydziałowy koordynator  

do spraw jakości kształcenia. 

4. Współpraca z Pracownią 
Twórczej Promocji WT w celu 
promowania idei wypełniania 

ankiet w USOS. 

Maj –
czerwiec 
2018 r. 

Nie dotyczy. Dr hab. Beata Bilicka – 
Wydziałowy koordynator do 

spraw jakości kształcenia;  
ks. dr Sławomir Tykarski 

(Pracownia Twórczej  
Promocji WT) 

5. Zamieszczenie na stronie 
internetowej Wydziału 

Teologicznego, na Facebooku  
i Twitterze prośby adresowanej 

do studentów o wypełnienie 
ankiet w USOS. 

Maj –
czerwiec 
2018 r. 

Nie dotyczy. Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, 
prof. UMK;  

ks. dr Sławomir Tykarski 
(Pracownia Twórczej  

Promocji WT) 

 

Dr hab. Beata Bilicka                                                                      Prof. dr hab. Dariusz Kotecki  

Wydziałowy koordynator do spraw jakości kształcenia             Dziekan Wydziału Teologicznego  

 


