
 

 

OCENA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DZIEKANATU 

w roku akademickim 2019/2020 

 

Komisja  ds. Jakości Kształcenia WSWFiT w Białymstoku przeprowadziła  ocenę pracy 

pracowników administracyjnych Dziekanatu na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSWFiT w Białymstoku.      

Analizie poddano następujące aspekty pracy pracowników administracyjnych: 

1. Dostępność dla studentów   

2. Dostosowanie godzin otwarcia  

3. Jakość pomocy udzielanej przez pracowników administracyjnych   

4. Szybkość i efektywność załatwiania spraw studenckich 

5. Sposób komunikowania się ze studentami 

6. Jakość i dostępność informacji przekazywanych przez pracowników 

administracyjnych 

7. Życzliwość i kulturę osobistą pracowników administracyjnych 

 

 

Wyniki analizy  przedstawione zostały w tabelach 1 i 2. 

Studenci studiów stacjonarnych mają dostęp do Dziekanatu przez cztery dni w 

tygodniu w  określonych godzinach. Jeden dzień ( poniedziałek) jest wyłączony z obsługi 

studentów.  

Studenci studiów niestacjonarnych obsługiwani są w weekendy (dyżury pracowników 

administracji w piątki po południu, soboty i w niedziele) w określonych godzinach. 

W tabeli i na wykresie poniżej przedstawione są statystyki dotyczące odpowiedzi na 

pytania zadane studentom. 

  

 

 
 źle  dobrze

bardzo 

 dobrze

1. Dostępność pracowników administracyjnych Dziekanatu dla studentów w godzinach przyjęć  3  31  165

2. Dostępność Prorektora dla studentów w godzinach przyjęć  9  78  112

3.  Dostosowanie godzin otwarcia Dziekanatu do potrzeb studentów  8  43  148

4. Pomoc  fachowa i wyczerpująca pracowników Dziekanatu w sprawach studenckich  2  38  158

5. Szybkość i efektywność załatwiania spraw studentów przez pracowników Dziekanatu  7  55  136

6. Sposób komunikowania się pracowników Dziekanatu ze studentami  4  33  161

7. Jakość i dostępność informacji  udzielanych przez Dziekanat  6  48  144



 

 

8. Życzliwość i kultura osobista pracowników Dziekanatu  2  21  176

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wnioski : 

Z analizy danych ilustrujących odpowiedzi studentów na pytania dotyczące oceny 

funkcjonowania Dziekanatu i pracowników administracyjnych WSWFiT w Białymstoku 

wynika, że zdecydowana większość studentów ocenia wszystkie aspekty tego funkcjonowania 

bardzo dobrze. Studenci podkreślali szczególnie życzliwość i kulturę osobistą pracowników 

administracyjnych, ich sposób komunikowania się ze studentami czy dostępność w godzinach 

przyjęć. Wskazywali też na pomoc, jaką uzyskują od pracowników administracyjnych w 

sprawach studenckich. 

 

 

Rekomendacje 

 Mimo, iż nie ma zastrzeżeń co do pracy i wywiązywania się z obowiązków 

pracowników administracyjnych WSWFiT w Białymstoku, należy w dalszym ciągu dbać o 

jakość ich pracy. Oprócz profesjonalizmu, istotną rolę w kontaktach ze studentami pełnią 

kompetencje interpersonalne i komunikacyjne pracowników administracji i na ich rozwój 

należy kłaść największy nacisk. 
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