
Protokół z posiedzenia  
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

z dnia 27 lutego 2017 r. 
 

Temat posiedzenia : 
Kwestionariusz ankiety studenta/doktoranta. 

Uwagi  Prorektor ds. kształcenia do aktualizacji Zarządzenia nr 30/2013. 
 
 

Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy. 
 
Na wstępie pani Rektor Bożena Śmiałkowska przedstawiła swoje uwagi do 
proponowanych przez członków komisji zmian w Zarządzeniu nr 30/2013 r. w 
sprawie podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia, które sprowadzają się do: 
- doprecyzowania treści zawartych w niektórych punktach, które wspominają o 
danych źródłowych w postaci ankiety, należy określić jej rodzaj; 
- braku zgody na sugerowaną przez komisję zmianę nazwy jednego z 
obszarów, nazwy obszarów badania jakości są uchwalane przez Senat 
stosowną uchwałą. 
Ponadto Pani Rektor opowiedziała się za najkrótszą formą wzoru 
kwestionariusza ankiety studenta/doktoranta, z zastrzeżeniem, że pytania w 
nim zawarte muszą pokrywać się z obszarami wymienionymi w Zarządzeniu nr 
30/2013, tak aby WSZJK był systemem spójnym. Ankiety mają oceniać 
nauczyciela akademickiego, ale też być źródłem informacji na temat całego 
systemu kształcenia. Najczęściej pojawiające się informacje uzyskiwane dzięki 
ankietyzacji dotyczą braku obecności nauczyciela na zajęciach dydaktycznych, 
niedostatecznie przygotowanej Sali, nieprzygotowania nauczyciela do zajęć. 
Bardzo niepokojącym zdaniem Pani Rektor sygnałem jest pojawiające się w 
ankietach informacje o nieprowadzeniu zajęć przez zobowiązanych do tego 
nauczycieli. 
 

Przewodniczący komisji dr Piotr Piela zabrał głos w sprawie kwestionariusza 
ankiety studenta/doktoranta. Stwierdził, że jego zdaniem obecnie znajdują się w 
nim pytania niezrozumiałe dla studentów, wątpliwości budzi również kwestia 
wyliczania średniej, warto może zastanowić się nad średnią ważoną.Ponadto warto 
zrezygnować z pytania dotyczącego treści zawartych w sylabusach, ponieważ 
studenci albo nie wiedzą co to jest sylabus, albo w ogóle nie zapoznają się z jego 
zawartością. 
 
Pani Rektor zaoponowała w kwestii średniej ważonej, jej zdaniem taki sposób 
wyliczania średniej będzie krzywdzący dla tych nauczycieli, którzy mają niską 
frekwencję na zajęciach. 
Pani Rektor zapowiedziała, że będzie o uwagach odnośnie ankiet rozmawiać z 
dziekaniami z poszczególnych wydziałów. Ponadto Pani Rektor widzi za zasadne 
przeprowadzenie rozmów z radami programowymi w kwestii ewentualnego 
przeszacowania punktacji ECTS. 
 



Mgr Nazarkiewicz z Działu Kształcenia poprosiła komisję o podjęcie decyzji 
odnośnie przeprowadzenia w zbliżającym się semestrze letnim ankietyzacji w 
formie elektronicznej. Komisja jednogłośnie wyraziła aprobatę dla przeprowadzenia 
ankietyzacji elektronicznej. 
 

 
Opracowała :     Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie 
 
 
 
 

                mgr Anita Matyjaszczyk                  dr inż. Piotr Piela 
 


