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Toruń, 10 stycznia 2023 roku 
 
 
 
 

Raport z analizy wyników ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych i satysfakcji studentów Wydziału Teologicznego UMK  

w roku akademickim 2021-2022 

 

 Analizie poddano dane przekazane przez Analityka Systemu Doskonałości Akademickiej UMK dotyczące pomiarów dokonanych w roku 

akademickiego 2021-2022. Dane dotyczą zwrotności ankiet, ocen zajęć dydaktycznych i ocen wykładowców prowadzący zajęcia na kierunkach 

Teologia oraz Nauki o Rodzinie. Zgodnie z procedurą opisaną w Zarządzeniu Nr 255 Rektora UMK w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. (Biuletyn 

Prawny UMK z 2020 r., poz. 413 z późn. zm.) Wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia przeanalizował otrzymane dane, sporządził 

wstępny raport, zaakceptowany przez członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia, która spotkała się na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 

2022 roku. Ustalono wówczas zestaw działań naprawczych do wdrożenia w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023. Niniejszy raport 

został opublikowany na stronie internetowej Wydziału Teologicznego oraz przesłany w dniu 14 I 2023 r. do Uczelnianej Rady ds. Jakości 

Kształcenia. 

 

Wnioski z analizy danych uzyskanych w anonimowych ankietach  

 

1. Zwrotności ankiet w badanym okresie wyniosła 19,04 % i jest wyższa od średniej zwrotności na UMK (= 11,33%) oraz w stosunku do 

zwrotności na WT w ubiegłych latach, która kolejno wynosiła: 2020-2021 = 18,12% (UMK = 10,97%); 2019-2020 = 15,80% (UMK = 11,34%); 

2018-2019 = 11,49% (UMK = 12,22%). Oznacza to, że mimo stale malejącej liczby studentów na WT, mają oni coraz większe zaufanie do ankiet  

i chętniej je wypełniają.  
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2. Średnia ocena zajęć dydaktycznych na WT jest wysoka i w roku akademickim 2021-2022 wyniosła 4,73. Należy zauważyć, iż taka wysoka 

wartość utrzymuje się od kilku lat, w roku akademickim 2020-2021 = 4,71; 2019-2020 = 4,76; 2018-2019= 4,67. 

 

 

3. Średnia ocena Wydziału Teologicznego w podziale na poszczególne pytania ankietowe w stosunku do średniej UMK wskazuje, że wszystkie 

oceny dla naszego wydziału są powyżej średniej UMK. Takie wysokie oceny utrzymują się od roku akademickiego 2018-2019.  
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4. Średnia ocena zajęć dydaktycznych w podziale na katedry dowodzi, że wszystkie jednostki Wydziału Teologicznego ocenianie są wysoko, czyli 

powyżej 4,5. Różnice w ocenie są nieznaczne, najwyższa średnia = 4,76, najniższa = 4,67. Takie wysokie oceny utrzymują się od roku 

akademickiego 2018-2019. Poniższe zestawienie ilustruje oceny uzyskane w roku akademickim 2021-2022. 
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5. Analizie poddano także dane dotyczące oceny zajęć i ich prowadzących uzyskane dla kierunku Teologia oraz Nauki o Rodzinie. Zarówno 

oceny, jak i komentarze (widoczne dla wydziałowego koordynatora) wskazują na duże zadowolenie studentów z poziomu zajęć dydaktycznych, 

aczkolwiek w przypadku trzech wykładowców były sporadyczne uwagi oraz niektóre oceny zajęć poniżej 3,00, co zostało przekazane dziekanowi 

Wydziału Teologicznego w celu przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z wykładowcami i wyjaśnienia kwestii sygnalizowanych przez 
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studentów. W przypadku średniej oceny poszczególnych wykładowców tylko w dwóch przypadkach średnia była poniżej 4,00 oraz w jednym 

przypadku średnia poniżej 3,00. Niestety, w przypadku ocen tych wykładowców, liczba uprawnionych wynosiła 9-10 osób, a w ankiecie udział 

wzięły tylko 1-2 osoby, co niestety utrudnia analizę otrzymanych danych, ponieważ w dużej mierze są to oceny wystawione przez jedną osobę. 

 

6. Badanie satysfakcji studentów i uczestników studiów podyplomowych odbywa się na UMK nie rzadziej niż raz na dwa lata. Niniejsze wnioski 

dotyczą danych uzyskanych w 2022 r. Uprawnionych do udziału w ankiecie było 258 osób, z czego tylko 8 osób odpowiedziało na pytania, co 

daje zwrotność = 3,10 % (średnia zwrotność UMK = 7,58%). Należy zauważyć, że większość z wypowiedzi ankietowych pochodzi od studentów 

niestacjonarnych (Podyplomowe Studium Teologii), a zwrotność wynosi 4,95%, gdy w przypadku studiów stacjonarnych (kierunki Teologia  

i Nauki o Rodzinie) zwrotność = 1,91 %. Prawdopodobnie taka niska zwrotność w przypadku studiów stacjonarnych wynika z faktu, iż studenci 

biorą udział w spotkaniach z Wydziałowym koordynatorem ds. jakości kształcenia i na bieżąco zgłaszają swoje uwagi oraz postulaty. Średnia 

wyników uzyskanych dla UMK i Wydziału Teologicznego wskazuje na wysoką satysfakcję ogólną = 4,54 (UMK = 3,42). Porównanie średnich 

wyników ilustruje poniższe zestawienie. 



 6 

 



 7 

Harmonogram realizacji działań usprawniających system jakości kształcenia na Wydziale Teologicznym  

 

Podjęte przez Wydział Teologiczny działania, w celu zwiększenia udziału studentów w badaniach ankietowych, przynoszą wprawdzie pozytywne 

efekty i będą kontynuowane, aczkolwiek nie udało się uzyskać zakładanej dla roku akademickiego 2021-2022 zwrotności ankiet na poziomie 

20%. Tabela opisuje zadania planowane w semestrze letnim roku akademickiego 2022-2023. Są one kontynuacją działań podejmowanych  

w ubiegłych latach, tym razem podwyższyliśmy wartość oczekiwaną miernika do 21 %. 

 

Cel 
 

Wzrost zwrotności ankiet w USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych 
na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2022-2023, semestr letni. 

Miernik 
osiągnięcia 

celu 

Wartość 
oczekiwa

na 
miernika 

Termin 
realizacji 

Zasoby 
niezbędne do 
realizacji celu 

Osoba/osoby/komór
ka organizacyjna 

odpowiedzialna/e za 
realizację celu 

 

Osoba odpowiedzialna za monitorowanie realizacji celu 
 

Poziom 
zwrotności 
ankiet w 
ujęciu 
procentowy
m. 

21 % do końca 
września 
2023 r. 

nie dotyczy. wszyscy pracownicy 
dydaktyczni i 
doktoranci 
prowadzący zajęcia  
w roku akademickim 
2022-2023, 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 
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1. Pismo do wszystkich 
pracowników oraz 
doktorantów 
prowadzących zajęcia 
dydaktyczne na 
Wydziale Teologicznym  
o powinności 
zachęcenia studentów 
do wypełniania ankiet 
w USOS. 

koniec maja 2023 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 2022-2023 

3. Zorganizowanie 
spotkania ze 
studentami w celu 
omówienia wyników 
ankiet w roku 
akademickim 
2021/2022 
oraz bieżących działań 
podejmowanych przez 
Wydział Teologiczny na 
rzecz podniesienia 
jakości kształcenia, w 
na wnioski Samorządu 
Studenckiego WT. 

marzec 2023 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 

maj/czerwiec 2023 r. nie dotyczy wydziałowy koordynator do spraw promocji dr hab. Krzysztof 
Pilarz 
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Teologicznego oraz na 
Facebooku  
prośby adresowanej do 
studentów  
o wypełnienie ankiet w 
USOS. 

 

 

Wydziałowy koordynator do spraw jakości kształcenia 

dr hab. Beata Bilicka, prof. UMK 

 

 

Toruń, 10 stycznia 2023 roku 

 

 


