SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROCESU
ANKIETYZACJI I HOSPITACJI

1. Podstawowe informacje.
Wydział/Jednostka:
Rok akademicki:
Semestr:
Termin ankietyzacji:
Ankiety zaplanowane do
realizacji

Ankiety faktycznie
przeprowadzone:

Czy zatwierdzone na
posiedzeniu UKZJK
formularze ankiet zostały
rozszerzone o pytania
WKZJK. Jeśli tak, to o
jakie?

Wydział Zarządzania
2017/2018
letni
od 27 czerwca do 17 lipca 2018 r.
Ankieta nauczyciela akademickiego
Ankieta modułu kształcenia
Ankieta pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
Ankieta pracodawcy
Ankieta nauczyciela akademickiego
Ankieta modułu kształcenia
Ankieta pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
Ankieta pracodawcy
Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia nie
podjęła decyzji o rozszerzeniu ankiety zatwierdzonej na
posiedzeniu Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia

✔
✔
✔
✔
✔

Ankieta nauczyciela akademickiego
Ankieta modułu kształcenia
Ankieta organizacji studiów
Ankieta pracownika niebędącego nauczycielem
akademickim
Ankieta pracodawcy

Hospitacje:
Hospitacja nauczyciela akademickiego/doktoranta
Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć
dydaktycznych
✔

Podstawa prawna:

% wypełnionych ankiet w stosunku do ankiet możliwych do wypełnienia
Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety

4,96%
4800

2. Ankieta nauczyciela akademickiego/doktoranta.
a) nauczyciele akademiccy:
Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (etatowych)
Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (etatowych)
Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (nieetatowych)
Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (nieetatowych)
Najwyższa ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich
Najniższa ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich
Liczba negatywnych ocen
Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym,
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel:
realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia
zapisanymi w karcie modułu?
rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z
rozkładem zajęć?
jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów
dydaktycznych (konsultacji)?
prowadzi zajęcia interesująco?
jest taktowny i życzliwy wobec studentów?
wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?
ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w
karcie modułu?

Średnia ocen

151
0
3
0
5,00
3,17
4,64
0

4,70

Liczba udzielonych
odpowiedzi
4183

4,73

4187

4,68

4120

4,46
4,64
4,58
4,66

4178
4167
4140
4141

b) doktoranci:
Liczba doktorantów zankietyzowanych
Liczba doktorantów niezankietyzowanych
Najwyższa ocena uzyskana przez doktorantów
Najniższa ocena uzyskana przez doktorantów
Średnia ocena uzyskana przez doktorantów
Liczba negatywnych ocen
Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym,
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel:
realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia
zapisanymi w karcie modułu?
rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z
rozkładem zajęć?
jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów
dydaktycznych (konsultacji)?
prowadzi zajęcia interesująco?
jest taktowny i życzliwy wobec studentów?
wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?
ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w
karcie modułu?

1
0
2,77
2,77
2,77
1
Średnia ocen
3,00

Liczba udzielonych
odpowiedzi
2

4,00

2

2,00

1

2,00
3,00
2,50
2,50

2
2
2
2

3. Ankieta modułu kształcenia.
Liczba ocenionych modułów kształcenia

592

Studia I, II, III stopnia
TAK

NIE

PYTANIE

Czy treść
modułu/przedmi
otu była
interesująca? (%)
Czy
zajęcia
wzbogaciły
Twoją wiedzę?
(%)
Czy w ramach
realizacji zajęć
było
możliwe
osiągnięcie
zakładanych
efektów
kształcenia? (%)
Czy prowadzone
zajęcia
są
oryginalne
(zawierają treści
niepowtarzane na
innych
modułach)? (%)
Czy
podział
modułu
kształcenia
na
poszczególne
formy
zajęć
(W,C,L,P)
był
właściwy? (%)
Czy
liczba
godzin
przeznaczona na
realizację
modułu
była
odpowiednia?
(%)

NIE WIEM/NIE MAM
ZDANIA
Liczbowo
Procentowo

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

419

76,18%

52

9,45%

79

14,36%

428

77,54%

54

9,78%

70

12,68%

427

78,21%

79

14,47%

40

7,33%

428

77,26%

54

9,75%

72

13,00%

460

84,10%

58

10,60%

29

5,30%

449

79,89%

50

8,90%

63

11,21%

4. Hospitacje.
a) Nauczyciele akademiccy:
Liczba nauczycieli akademickich wyznaczonych do hospitacji
Liczba faktycznie przeprowadzonych hospitacji
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli
Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela
Negatywne oceny hospitacji uzyskane przez nauczyciela

39
39
4,96
5,00
4,0
0

b) Doktoranci
Liczba hospitowanych doktorantów
Średnia ocena uzyskana przez doktorantów
Najwyższa ocena uzyskana przez doktoranta
Najniższa ocena uzyskana przez doktoranta
Negatywne oceny hospitacji uzyskane przez doktoranta
5. Inne informacje dotyczące ankietyzacji.

0
0
0
0
0

Ankietowani pozytywnie oceniają pracowników dziekanatów, na co wskazują statystyki
odpowiedzi oraz pozytywne komentarze. Jedynym problemem, na jaki wskazują, są godziny
pracy dziekanatów, co jest szczególnie widoczne w przypadku studiów niestacjonarnych.
Studenci proponują, by w jednym dniu obsługa była prowadzona w godzinach popołudniowych.
Negatywna ocena w przypadku doktoranta nie mogła być brana pod uwagę przez WKZJK, gdyż
była wystawiona na podstawie dwóch wypełnionych ankiet. Niemniej jednak osoba ta nie
prowadzi zajęć w roku akademickim 2018/2019.
Niewielka liczba ankiet wypełnionych przez pracodawców (łącznie 26 dla całej uczelni) nie
pozwala na dokonanie szczegółowej oceny procesu kształcenia. Pozwala jednak na wskazanie
kluczowych kompetencji, szczególnie „miękkich” niezbędnych w pracy zawodowej.
Istotne jest również, że żaden z ankietowanych nie ocenia źle zatrudnianych absolwentów
Politechniki Rzeszowskiej.
W przypadku Wydziału Zarządzania zaskakuje stale niska liczba ankiet wypełnianych przez
studentów. Niewielki odsetek wypełnionych ankiet utrudnia wnioskowanie i podejmowanie
decyzji na podstawie uzyskanych wyników.

