
Toruń, 10.01.2019 r. 

 
Raport z analizy wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych  

na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2017/2018 

 

Analiza danych zebranych w anonimowych ankietach przeprowadzonych w USOS w 

dwóch turach: od 30 stycznia 2018 r. do 16 marca 2018 r. oraz od 21 czerwca 2018 r. do 21 

września 2018 r., potwierdza wysoką ocenę zajęć prowadzonych na Wydziale Teologicznym. 

Sporadycznie pojawiające się niskie oceny (poniżej oceny dobrej) każdorazowo są wnikliwie 

analizowane, a w przypadku ich zasadności przekazywane do ks. dziekana prof. dra hab. 

Dariusza Koteckiego, który przeprowadza rozmowę z pracownikami w celu wyjaśnienia 

problemów sygnalizowanych przez studentów. Wysoka średnia ogólna ocena zajęć 

utrzymuje się na stałym poziomie i jest wyższa od średniej UMK: 

• 2016/2017 - średnia WT = 4,72, średnia UMK = 4,60 

• 2017/2018 - średnia WT = 4,74, średnia UMK = 4,61. 

 

 



 Niska zwrotność ankiet utrudnia sformułowanie wniosków. Odsetek respondentów, 

którzy wypełnili ankiety w USOS wynosi 14,81 % i jest o 3,59 % niższy od średniej UMK. 

Studenci Wydziału Teologicznego sygnalizują, iż mimo anonimowości ankiet obawiają się, że 

ich wypowiedzi mogą być zidentyfikowane przez prowadzących zajęcia zwłaszcza wówczas, 

gdy liczba studentów na roku jest bardzo mała i nie przekracza 10 osób w grupie 

ćwiczeniowej. Studenci zwracają także uwagę na rozbudowane w ich ocenie kwestionariusze 

co powoduje, że wypełnienie wszystkich ankiet wymaga dużo czasu.  

 
Mimo powyższych trudności będziemy kontynuowali działania zmierzające do 

wzrostu zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych. Naszym celem 

jest osiągnięcie średniej UMK, czyli ok. 18 %. 

Cel 
 

Wzrost zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych  
na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2018/2019. 

 
Miernik 

osiągnięcia 
celu 

Wartość 
oczekiwan
a 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. 

18 % Do końca 
września 

2019. 

Nie dotyczy. Wszyscy  
prowadzący zajęcia  

w roku akademickim 
2018/2019. 

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 prośby do wszystkich 

pracowników oraz 
doktorantów prowadzących 

zajęcia dydaktyczne na 
Wydziale Teologicznym  

o powinności zachęcenia 
studentów do wypełniania 

ankiet w USOS. 

Maj/czerwiec 
2019 r. 

Nie dotyczy. Wydziałowy koordynator  
do spraw jakości kształcenia. 

2. Zachęcenie studentów do 
wypełniania ankiet w USOS. 

Ostatnie zajęcia 
w danym 
semestrze 

Nie dotyczy. Wszyscy prowadzący zajęcia  
w danym semestrze. 

3. Zorganizowanie spotkania ze 
studentami w celu omówienia 

wyników ankiet w roku 
akademickim 2017/2018 oraz 

bieżących działań 
podejmowanych przez Wydział 

Teologiczny na rzecz 
podniesienia jakości 

kształcenia. 

Marzec - 
kwiecień 
2019 r. 

Nie dotyczy. Wydziałowy koordynator  
do spraw jakości kształcenia. 

4. Zamieszczenie na stronie 
internetowej Wydziału 
Teologicznego oraz na 

Facebooku  
prośby adresowanej do 

studentów o wypełnienie 
ankiet w USOS. 

Maj/czerwiec 
2019 r. 

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

mgr lic. Karolina Olszewska  

 

Dr hab. Beata Bilicka 

Wydziałowy koordynator do spraw jakości kształcenia 

 


