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Toruń, 15.01.2020 r. 

 
Raport z analizy wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych  

na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2018/2019 
 
 

Raport zawiera wyniki analizy danych, które były zbierane za pomocą anonimowych 
formularzy w USOS. Badanie przeprowadzono w dwóch etapach: od 30 stycznia 2019 r. do 
16 marca 2019 r. oraz od 21 czerwca 2019 r. do 21 września 2019 r. Z analizy odpowiedzi 
udzielonych w ankietach wynika, iż niezmiennie od kilku lat ogólna ocena zajęć 
prowadzonych na Wydziale Teologicznym jest bardzo wysoka, wynosi 4,67 i jest o 0,06  
wyższa od średniej UMK. Średnie wyniki w poszczególnych komponentach oceny są 
wysokie i wynoszą najczęściej powyżej 4,5. Analizie poddane zostały również komentarze, 
które respondenci mogą dopisać na końcu ankiety. Niemalże we wszystkich przypadkach 
wyrażają uznanie i podziękowanie dla wykładowców za ciekawie przeprowadzone zajęcia. 
Nieliczne negatywne komentarze, czasami emocjonalne i subiektywne, są wnikliwie 
analizowane i przekazywane do ks. dziekana prof. dra hab. Dariusza Koteckiego, który 
indywidualnie rozmawia z wykładowcami w celu wyjaśnienia sygnalizowanych przez 
studentów problemów. 
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Mimo działań mających na celu zachęcenie studentów do wypełniania ankiet maleje 
liczba respondentów. W analizowanym okresie zwrotność ankiet wyniosła 11,49 % i jest o 
6,41 % niższa od średniej UMK.  

 

Ze względu na niską zwrotność ankiet nadal będziemy kontynuowali poniższe 

działania. 

Cel 
 

Wzrost zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych  
na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2019/2020. 

 
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. 

17 % Do końca 
września 

2020. 

Nie 
dotyczy. 

Wszyscy  
prowadzący zajęcia w 

danym semestrze.   
 

Wydziałowy 
koordynator do 
spraw jakości 
kształcenia. 

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

realizacji 
Zasoby 

niezbędne do 
realizacji 

Osoba/osoby/komórka 
organizacyjna 

odpowiedzialna/e za 
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zadania realizację zadania 
 

1. Wysłanie pisemnej prośby do 
wszystkich pracowników i 
doktorantów prowadzących 

zajęcia dydaktyczne na 
Wydziale Teologicznym  
o powinności zachęcenia 
studentów do wypełniania 

ankiet w USOS. 

Maj/czerwiec 
2020 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 2018/2019 oraz 

bieżących działań 
podejmowanych przez Wydział 

Teologiczny na rzecz 
podniesienia jakości 

kształcenia. 

Marzec 2020 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. 

Czerwiec  
2020 r. 

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

mgr lic. Karolina Olszewska  

 

Dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK 

Wydziałowy koordynator do spraw jakości kształcenia 

 


