
Załącznik nr 2

Analiza pytań numer 2-9 w kontekście jednostki przy uwzględnieniu ocen indywidualnych 
prowadzących. 

Analiza zbiorcza jednostki – obowiązkowa i podlegająca upowszechnieniu

ANALIZA ZBIORCZA JEDNOSTKI 

WYDZIAŁ SZTUKI, SEMESTR ZIMOWY 2018_2019
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2.

Czy prowadzący zapoznał 
studentów/doktorantów/słuchaczy z 
programem zajęć podczas pierwszego 
spotkania?

454 81 14 6 555 4,77

3.
Czy prowadzący zajęcia poinformował o 
terminie i miejscu odbywania konsultacji (ich 
miejscu i czasie)?

433 79 24 19 555 4,67

4. Czy zajęcia były realizowane w ramach 
czasowych, przewidzianych planem zajęć? 466 75 5 4 550 4,82

5. Czy zajęcia były prowadzone w sposób jasny, 
zrozumiały i uporządkowany? 417 84 30 22 553 4,62

6. Czy prowadzący zajęcia był przygotowany do 
zajęć? 428 90 13 17 548 4,7

7.
Czy prowadzący zwracał się do 
studentów/doktorantów/słuchaczy życzliwie i 
z szacunkiem?

454 65 8 16 543 4,76

8. Czy zaproponowane przez prowadzącego 
kryteria ocen były przejrzyste? 449 62 21 21 553 4,7

9.

Czy gdyby dzisiaj miała Pani/miał Pan podjąć 
decyzję o wyborze wykładowcy tych zajęć, to 
czy wybrałaby Pani/ wybrałby Pan tego 
samego wykładowcę

425 73 29 23 550 4,64

WNIOSKI:

PYTANIE 2
Odpowiedzi  na  pytanie  drugie  –  zdecydowanie  tak i  raczej  tak,  świadczą  o  tym,  iż
prowadzący zajęcia we właściwy sposób przedstawiają program poszczególnych zajęć na
555 odpowiedzi tylko 6 miało charakter typowo negatywny. 
PYTANIE 3
Odpowiedzi  i  średnia  4,67 pokazują,  że nie  ma powodów do niepokoju,  jednak  należy
przypomnieć prowadzącym o szczegółowym informowaniu o miejscu i czasie konsultacji



oraz ich wymiarze godzin zgodnie z przepisami UJD.

PYTANIE 4
Najwyższa średnia 4, 82 pokazuje, iż zajęcia realizowane na Wydziale Sztuki na wszystkich
kierunkach prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a studenci  we właściwy sposób
informowani są o na bieżąco o korektach i zmianach.
PYTANIE 5
Najmniejsza liczba odpowiedzi zdecydowanie tak, oraz największa raczej nie powinny służyć
poszczególnym Kierunkowym Zespołom ds. Jakości Kształcenia jako materiał do analizy jak
stale poprawiać proces kształcenia i sposób prowadzenia zajęć, tak aby wartości oraz treści
programowe   przekazywane  były  w  sposób  jasny,  klarowny,  uporządkowany  
i zrozumiały.
PYTANIE 6
Odpowiedzi na pytanie pokazują, że pracownicy Wydziału Sztuki dobrze przygotowują się
do  zajęć  średnia  4,7 nie  jest  zaskakująca  w  kontekście  poprzednich  lat  i  semestrów  
w pytaniu 6 nigdy nie spadła poniżej  4,5 co jest  zadowalające i  świadczy o właściwym
przygotowaniu merytorycznym pracowników Wydziału Sztuki.
PYTANIE 7
16  odpowiedzi  zdecydowanie  nie przy  454  zdecydowanie  tak pokazuje,  że  normy
właściwych akademickich zachowań są przestrzegane.  W pojedynczych przypadkach ich
naruszenie sygnalizowane jest w komentarzach.
PYTANIE 8
Odpowiedzi  raczej nie i  zdecydowanie nie to razem 42 przy 511 zdecydowanie tak i  raczej
tak oraz  średniej  4,7 pozwalają  stwierdzić,  że  kryteria  oceny  poszczególnych  zajęć  są
właściwe.  Być  może  należy  przypominać  studentom  o  informacjach  zawartych  
w sylabusach zamieszczonych w systemie USOS gdzie kryteria są wyszczególnione i można
je sobie przypomnieć w każdej chwili, a nie tylko podczas zaliczeń czy sesji.
PYTANIE 9
Pytanie 9 powinno odnosić się tylko do przedmiotów do wyboru, po raz kolejny w tym
pytaniu jest najwięcej odpowiedzi zdecydowanie nie  to ponownie informacja dla KZJK, aby
analizować na bieżąco zmiany w prowadzeniu zajęć na poszczególnych przedmiotach.


