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W ramach uczelnianego sytemu zapewniania i  doskonalenia jakości kształcenia   

prowadzone jest monitorowanie opinii studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych.              

W roku akademickim 2018/2019 przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów 

Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku w zakresie oceny 

jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Uczelni. Badania wśród 

studentów odbywały się na zasadach ustalonych przez Senat Wyższej Szkoły Wychowania 

Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.  

Ankietowanie badanych odbyło się w formie papierowej.  Badanie było anonimowe 

i  dobrowolne. Komisja ds. Jakości Kształcenia WSWFiT w Białymstoku dokonała 

statystycznego i merytorycznego opracowania wyników badań ankietowych. Szczegółowe 

wyniki badania są udostępniane pracownikom po zakończeniu sesji poprawkowej w 

semestrze letnim.  

Ankieta składała się z 8 pytań dotyczących różnych aspektów pracy nauczycieli 

akademickich: 

1. organizacji zajęć, sprecyzowania wymagań wobec studentów i kryteriów 

zaliczenia przedmiotu, przygotowania wykładowcy do zajęć, sposobu prowadzenia 

zajęć, obiektywizmu w ocenie wiedzy, umiejętności  i nakładu pracy studentów, 

2. programu przedmiotu: związek z praktyką, wzbogacenia wiedzy i umiejętności 

studentów 

3. kontaktu z prowadzącym zajęcia – możliwość i sposoby kontaktu 

Studenci oceniali także atmosferę na zajęciach dydaktycznych: 

1. komunikatywność prowadzącego podczas zajęć 

2. stosunek do studentów 

3. stosunek do zajęć 

  

W ocenie pracy wykładowców wzięli udział studenci I roku studiów I stopnia stacjonarnych 

i  niestacjonarnych oraz studenci I roku studiów 2 stopnia niestacjonarnych) Kryterium 

doboru badanych była osoba wykładowcy i wykładany przedmiot.  Oceniono zajęcia 7 

pracowników dydaktycznych, w tym  2 doktorów i  5 magistrów. Ci sami studenci udzielali 

odpowiedzi wielokrotnie, oceniając zajęcia z różnych przedmiotów prowadzone przez tego 

samego wykładowcę. 

 

Tabela 1. Liczba studentów dokonujących oceny jakości zajęć dydaktycznych 

 
 Tryb i rok studiów 

 
Liczba studentów Odsetek wszystkich 

studentów na danym roku (%  

  I rok studiów I stopnia - st. 

stacjonarne 

43   96  

  I rok studiów I stopnia – st. 

niestacjonarne 

  29  67 

  I rok studiów II stopnia – st. 

niestacjonarne 

  38 88  

 

 



Tabela 2. Ocena jakości zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/19 w opinii 

studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 

  

Kategorie oceny Oceny studentów   (%) 

Organizacja zajęć (efektywność 

wykorzystania czasu zajęć, 

punktualność nauczyciela 

akademickiego) 

zdecydowanie nie  6,4 

nie mam zdania  12,3 

zdecydowanie tak 81,3 

Jasność  wymagań wobec studentów i 

kryteriów zaliczenia przedmiotu   

 zdecydowanie nie 14,9 

nie mam zdania 11,9 

zdecydowanie tak 73,2 

Atrakcyjność prowadzonych zajęć zdecydowanie nie 3,4 

nie mam zdania 17,0 

zdecydowanie tak 79,6 

Przygotowanie wykładowcy do zajęć zdecydowanie nie 16,6 

nie mam zdania 21,3 

zdecydowanie tak 62,1 

Obiektywność  oceniania wiedzy, 

umiejętności i wkładu pracy 

studentów 

zdecydowanie nie 22,6 

nie mam zdania 19,6 

zdecydowanie tak 57,9 

Ocena programu zajęć pod kątem 

zdobytej  wiedzy i umiejętności 

zdecydowanie nie 6,4 

nie mam zdania 22,1 

zdecydowanie tak 71,5 

Związek  programu przedmiotu   

z praktyką 

zdecydowanie nie 12,3 

nie mam zdania 19,1 

zdecydowanie tak 68,5 

Kontakt z prowadzącym (osobisty, 

telefoniczny, mailowy) także poza 

zajęciami 

zdecydowanie nie 24,7 

nie mam zdania 31,1 

zdecydowanie tak 44,8 
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Nie wszystkie składowe pracy nauczycieli akademickich wpływające na jakość 

prowadzonych przez nich zajęć ocenione zostały przez studentów wysoko. Najwyżej 

oceniono następujące kategorie: organizacja zajęć (efektywność wykorzystania czasu zajęć, 

punktualność nauczyciela akademickiego) (81,3%) i atrakcyjność prowadzonych zajęć 

(79,6%). Najniżej została oceniona możliwość kontaktu  z  wykładowcami  (osobisty, 

telefoniczny, mailowy) także poza zajęciami ( 44,8%), choć większość badanych studentów jest 

zadowolona z organizacji tych kontaktów . Wysoko oceniono również program zajęć pod kątem  

jasności  wymagań wobec studentów i kryteriów zaliczenia przedmiotu (73,2%), ocenę 

programu zajęć pod kątem zdobytej  wiedzy i umiejętności (71,5%)  oraz związek  programu 

przedmiotu  z praktyką (68,5%). 

Ocena studentów dotyczyła także atmosfery na zajęciach dydaktycznych. 

 

Tabela 3. Ocena atmosfery na zajęciach dydaktycznych 

 

 

Atmosfera na zajęciach Opinie studentów (w %) 

  
Komunikatywność 

prowadzącego podczas 

zajęć 

nieprzystępny, chaotyczny 15,3 
nie mam zdania 16,6 
przystępny, zrozumiały 68,1 

Stosunek prowadzącego 

do studentów 
wrogi, nieprzyjazny 24,7 
nie mam zdania 13,6 
życzliwy, otwarty, przyjazny 61,7 

Stosunek prowadzącego 

do   zajęć 
obojętny, lekceważący 9,4 
nie mam zdania 20,9 
zaangażowany, pełen entuzjazmu 69,8 

 

 

 

Badani studenci bardzo wysoko ocenili poszczególne elementy składające się na atmosferę na 

zajęciach: stosunek prowadzącego do zajęć -  zaangażowany, pełen entuzjazmu (69,8%) i 

komunikatywność prowadzącego podczas zajęć - przystępny, zrozumiały (68,15). 
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Niepokoi jednocześnie wskazanie w kategorii Stosunek prowadzącego do studentów: wrogi, 

nieprzyjazny (24,7%) oraz w kategorii Komunikatywność prowadzącego podczas zajęć: 

nieprzystępny, chaotyczny (15,3%). Oceny te odnoszą się do niektórych nauczycieli 

akademickich. 

Informacje dotyczące poszczególnych nauczycieli pochodzące z ankiet są wykorzystywane w 

okresowych ocenach pracowników. Każdy z nauczycieli ma dostęp do wyników ankiet. 

 


