
 1 

Toruń, 30.01.2021 r. 
 
 

Raport z analizy wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych 

na Wydziale Teologicznym UMK w roku akademickim 2019/2020 

 

 Analizie poddano dane przekazane przez Analityka Systemu Doskonałości 

Akademickiej UMK dotyczące pomiarów przeprowadzonych w okresie od 27 stycznia 2020 r. 

do 15 października 2020 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż otrzymaliśmy między innymi pierwsze 

oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zdalnym, w semestrze letnim 

2019/2020.  

Wyniki ankiet pokazały, że studenci wysoko oceniają poziom zajęć na Wydziale 

Teologicznym. Dobrze oceniają zajęcia prowadzone w nowej sytuacji, jaką jest pandemia 

wirusa SARS-CoV-2, aczkolwiek – zwłaszcza w początkowym okresie – dostrzegli pewne 

braki. Zajęcia zdalne prowadzi się na Wydziale Teologicznym w sposób synchroniczny  

i asynchroniczny. Średnia ogólna ocena zajęć prowadzonych na Wydziale wynosi 4,76 i jest o 

0,13 wyższa od średniej UMK. W nielicznych ankietach odnotowano oceny poniżej dobrej. W 

przypadku tych wykładowców (najniżej oceniane zajęcia), dziekan ks. prof. dr hab. Wojciech 

Cichosz przeprowadzi bezpośrednią rozmowę w celu wyjaśnienia kwestii, jakie 

zasygnalizowano w ankietach. 
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Niepokoi niska zwrotność ankiet, która w analizowanym okresie wyniosła 15,51 %  

i jest niższa o 2,69 % w stosunku do średniej UMK.  

 

 

Pozytywnie należy ocenić wzrost zwrotności ankiet na Wydziale Teologicznym  

w stosunku do roku akademickiego 2018/2019, kiedy zwrotność wynosiła 11,49 %. Wzrost  

o 4,02 % w sytuacji, kiedy zmniejsza się liczba studentów na Wydziale dowodzi, iż podjęte 

wcześniej działania przynoszą pozytywne efekty, dlatego będą w dalszym ciągu 

kontynuowane. Stale malejąca liczba studentów jest jednym z powodów, iż obawiają się 

braku anonimowości. Stąd planowane jest zwiększenie akcji informacyjnej na temat 

funkcjonowania kwestionariuszy ocen dydaktycznych w USOS. Ze względu na trwającą 

pandemię COVID-19, do kontaktu ze studentami w dalszym ciągu będzie wykorzystywana 

droga elektroniczna. Kiedy tylko pojawi się możliwość spotkania na Wydziale Teologicznym 

zostanie ono niezwłocznie zorganizowane przez Wydziałowego koordynatora ds. jakości 

kształcenia.  
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Poniższa tabela opisuje zadania planowane w semestrze letnim roku akademickiego 

2020/2021. 

 

Cel 
 

Wzrost zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych 
na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2020/2021, semestr letni. 

Miernik 
osiągnięcia 

celu 

Wartość 
oczekiwana 

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 
2021. 

Nie dotyczy. Wszyscy pracownicy 
dydaktyczni i doktoranci 
prowadzący zajęcia  
w roku akademickim 
2020/2021, semestr 
letni. 

dr hab. Beata 
Bilicka, prof. UMK 
– 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. Pismo (e-mail) do wszystkich 
pracowników oraz 
doktorantów prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na 
Wydziale Teologicznym  
o powinności zachęcenia 
studentów do wypełniania 
ankiet w USOS. 

Maj 2021 r. Nie dotyczy. dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK – 
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 omówienia 
wyników ankiet w roku 
akademickim 2019/2020  
oraz bieżących działań 
podejmowanych przez Wydział 
Teologiczny na rzecz 
podniesienia jakości 
kształcenia. 

Bez terminu  Nie dotyczy. dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK – 
Wydziałowy koordynator  
do spraw jakości kształcenia. 

4. Opublikowanie raportu na 
stronie internetowej Wydziału 
Teologicznego.  

Styczeń/luty 
2021 r. 

Nie dotyczy. ks. prof. dr hab. Wojciech 
Cichosz, dziekan Wydziału 
Teologicznego. 
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5. Opublikowanie na stronie 
internetowej Wydziału 
Teologicznego, na Facebooku  
i Twitterze prośby 
adresowanej do studentów  
o wypełnienie ankiet w USOS. 

Maj/czerwiec 
2021 r. 

Nie dotyczy. ks. prof. dr hab. Wojciech 
Cichosz, dziekan Wydziału 
Teologicznego. 

 
Raport z analizy wyników ankiet dotyczących  

satysfakcji studentów Wydziału Teologicznego 

 

Analizie poddano dane przekazane przez Analityka Systemu Doskonałości 

Akademickiej UMK dotyczące pomiarów przeprowadzonych w okresie od czerwca 2020 r. do 

września 2020 r. Ankieta została wysłana do wszystkich studentów dysponujących mailem. 

Odpowiedziało na nią 11 osób, co stanowi 3,50 % zwrotności. We wszystkich grupach pytań 

(administracja, infrastruktura UMK, infrastruktura WT, komunikacja wewnętrzna, pandemia, 

program studiów, satysfakcja ogolna) średnie ocen dla Wydziału Teologicznego są wyższe od 

średnich oceń dla UMK. Najniżej oceniono ofertę gastronomiczną na Wydziale (średnia 

ocena wynosi 2,63). Bardzo niski udział studentów w badaniu nie pozwala jednak na podanie 

konkretnych wniosków. 

 

 

Raport z analizy wyników ankiet dotyczących  

satysfakcji pracowników Wydziału Teologicznego 

 

Analizie poddano dane przekazane przez Analityka Systemu Doskonałości 

Akademickiej UMK dotyczące pomiarów przeprowadzonych w okresie od czerwca 2020 r. do 

września 2020 r. Ankieta została wysłana do wszystkich pracowników dysponujących kontem 

służbowym. Odpowiedziało na nią 7 osób, co stanowi 21,21 % zwrotności i jest o 0,33 % 

niższe od średniej UMK. We wszystkich grupach pytań średnia ocena wystawiona przez 

pracowników Wydziału Teologicznego jest wyższa w stosunku do średniej UMK. Najniższe 

średnie oceny znajdują się w grupach pytań dotyczących: władz jednostki (3,98), władz UMK 

(3,74) i wynagrodzenia (3,83). 

 

 

Wydziałowy koordynator do spraw jakości kształcenia 

dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK 

 

 

 


