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Toruń, 26.01.2022 r. 
 
 
 
 

Raport z analizy wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych 
na Wydziale Teologicznym UMK w roku akademickim 2020-2021 

 
 Analizie poddano dane przekazane przez Analityka Systemu Doskonałości 

Akademickiej UMK dotyczące pomiarów dokonanych w roku akademickiego 2020-2021. 

Otrzymaliśmy po raz drugi ocenę zajęć dydaktycznych prowadzonych, ze względu na 

pandemię wirusa SARS-CoV-2, w systemie zdalnym. Dane dotyczą takich kategorii jak: 

zwrotność ankiet, ogólne podsumowanie, średnia ocena jednostki, oceny poszczególnych 

pracowników. Nie otrzymaliśmy zestawienia dotyczącego przedmiotów, jest ono bowiem 

jeszcze w przygotowaniu.  

Cieszy wzrost zwrotności ankiet, która w badanym okresie wyniosła 18,12% i jest 

wyższa o 2,32% w stosunku do roku akademickiego 2019-2020. 
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Podjęte przez Wydział Teologiczny działania, w celu zwiększenia udziału studentów       

w badaniach ankietowych, przynoszą pozytywne efekty i będą kontynuowane. Udało się 

uzyskać zakładaną na początku 2021 roku zwrotność ankiet (18%) i jest ona najwyższa od 

roku akademickiego 2015-2016, co ilustruje poniższy wykres. Oznacza to, że mimo stale 

malejącej liczby studentów mają oni coraz większe zaufanie do ankiet i chętniej je 

wypełniają. Wcześniej studenci nierzadko tłumaczyli, że niechętnie wypełniają ankiety 

ponieważ obawiają się braku anonimowości.  

 

 
 

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

Teologicznym. Dobrze oceniają zajęcia prowadzone online, aczkolwiek zgłaszają pewne, 

nieliczne uwagi personalne, które zostały odnotowane w komentarzach oraz w ocenach 

poniżej 4,0. W tym przypadku dziekan ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz przeprowadza 

bezpośrednią rozmowę z wykładowcami w celu wyjaśnienia kwestii sygnalizowanych przez 

studentów w ankietach. 
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Średnia ogólna ocena zajęć prowadzonych w katedrach Teologii Praktycznej, Teologii 

Historycznej, Teologii Systematycznej, Filozofii Chrześcijańskiej wyniosła 4,7. Najwyżej 

oceniono zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Nauk Społecznych i Prawa 

Kanonicznego, w tym przypadku średnia wyniosła 4,8.  

 

 
 

Do zadaniach związanych z podnoszeniem jakości kształcenia na Wydziale 

Teologicznym należy zaliczyć także te, które mają na celu zwiększenie poziomu zwrotności 

ankiet w USOS. Tabela opisuje zadania planowane w semestrze letnim roku akademickiego 

2021-2022. Są one kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłych latach, tym razem 

podwyższyliśmy jednak wartość oczekiwaną miernika do 20 %. 

Cel 
 

Wzrost zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych 
na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2021-2022, 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 
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Poziom 
zwrotności 
ankiet w ujęciu 
procentowym. 

20 % do końca 
września 
2022 r. 

nie dotyczy. wszyscy pracownicy 
dydaktyczni i doktoranci 
prowadzący zajęcia  
w roku akademickim 
2021-2022, 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 do wszystkich 
pracowników oraz 
doktorantów prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na 
Wydziale Teologicznym  
o powinności zachęcenia 
studentów do wypełniania 
ankiet w USOS. 

maj/czerwiec 
2022 r. 

nie dotyczy prodziekan ds. Studenckich  
i Kształcenia ks. prof. dr hab. 
Janusz Szulist 
 

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 2020/2021 
oraz bieżących działań 
podejmowanych przez Wydział 
Teologiczny na rzecz 
podniesienia jakości 
kształcenia. 

luty 2022 r., 
spotkanie 
online (MS 
Teams) 

nie dotyczy wydziałowy koordynator  
do spraw jakości kształcenia  
dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK  
 
 

5. Opublikowanie na stronie 
internetowej Wydziału 
Teologicznego oraz na 
Facebooku  
prośby adresowanej do 
studentów  
o wypełnienie ankiet w USOS. 

maj/czerwiec 
2022 r. 

nie dotyczy wydziałowy koordynator do 
spraw promocji dr Krzysztof Pilarz 

 
Wydziałowy koordynator do spraw jakości kształcenia 

dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK 


