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
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5
Czy prowadzący zapoznał
studentów/doktorantów/słuchaczy
z programem zajęć podczas pierwszego
spotkania?
Czy prowadzący zajęcia poinformował
o terminie i miejscu odbywania
konsultacji (ich miejscu i czasie)?

zdecydowanie
nie

raczej nie

Pytania

raczej tak

zdecydowanie
tak
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4.

Czy zajęcia były realizowane w ramach
czasowych, przewidzianych planem
zajęć?

411

3

13

59

486

4,81

5.

Czy zajęcia były prowadzone w sposób
jasny, zrozumiały i uporządkowany?

392

4

26

65

487

4,74

6.

Czy prowadzący zajęcia był
przygotowany do zajęć?

412

2

9

63

486

4,82

7.

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

432

3

3
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486

4,87
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8

14
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484
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383

6

29

68

486

4,70

8.

9.

Czy zaproponowane przez
prowadzącego kryteria ocen były
przejrzyste?
Czy gdyby dzisiaj miała Pani/miał Pan
podjąć decyzję o wyborze wykładowcy
tych zajęć, to czy wybrałaby Pani/
wybrałby Pan tego samego wykładowcę

WNIOSKI:
Pytanie 2.
Zdecydowana ilość odpowiedzi – /zdecydowanie tak/ i /raczej tak/ wskazuje, że zgodnie
z § 20.Regulaminu studiów Akademii im. Jana Długosza pracownicy we właściwy sposób
informują studentów o programie.

Pytanie 3.
Podobnie jak w pytaniu drugim można stwierdzić, że informacje o konsultacjach podawane są
na pierwszych zajęciach zgodnie z regulaminem. Należy pamiętać, że godziny konsultacji
ulegają zmianie, podobnie jak korekty planu studiów. Należy zwracać uwagę, aby prowadzący
na bieżąco informowali o wszelkich zmianach dotyczących zarówno konsultacji jak i zajęć za
pośrednictwem stron www: Instytutów oraz Katedr i Wydziału.
Pytanie 4.
59 odpowiedzi /zdecydowanie nie/ jest zastanawiająca oraz jest powodem do zwracania
większej uwagi na punktualność oraz realizowanie zajęć w wyznaczonych godzinach, jednak
wartość 411 odpowiedzi – /zdecydowanie tak/ sugeruje, że niepunktualność jest wyjątkiem,
który potwierdza regułę – punktualności i pilnowania wyznaczonych godzin, a ewentualne
opóźnienia lub zmiany zajęć wynikać mogą mi.in z mobilności pracowników. Po raz kolejny
należy przypominać o informowaniu o ewentualnych zmianach.
Pytanie 5.
Średnia 4,74 wskazuje, że zajęcia odbywające się na Wydziale Sztuki prowadzone są właściwie
65 odpowiedzi /zdecydowanie nie/ i 26 /raczej nie/ może zastanawiać oraz jest wskazaniem do
analizy dla KZJK poszczególnych kierunków. Jest to pytanie, które otrzymało najmniej
odpowiedzi – /zdecydowanie tak/.
Pytanie 6.
Średnia 4,82 nie pozostawia wątpliwości o merytorycznym przygotowaniu do zajęć, a 63
odpowiedzi zdecydowanie nie, nie mają uzasadnienia w komentarzach stąd trudno
wnioskować, dlaczego pojawiły się w ankiecie.
Pytanie 7.
Najwięcej odpowiedzi /zdecydowanie tak/ oraz średnia 4,87 świadczy o bardzo wysokiej
kulturze osobistej prowadzących. Brak negatywnych komentarzy dotyczących ewentualnych
nieżyczliwych zachowań potwierdza dbałość prowadzących o właściwą realizację toku
dydaktycznego.
Pytanie 8.
Wynik pytania 8 i średnia 4,77 jest zadowalający, a sposób oceny poszczególnych zadań jest
prowadzony właściwie i zgodnie z zasadami.
Pytanie 9.
Pytanie 9 powinno dotyczyć tylko przedmiotów do wyboru, najwięcej odpowiedzi
/zdecydowanie nie/ jest informacją dla KZJK, aby analizować na bieżąco zmiany
w prowadzeniu zajęć na poszczególnych przedmiotach.

