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A N A L I Z A  P R O C E S U  A N K I E T Y Z A C J I  

I I  K W A R T A Ł  2 0 1 4  R .  

 

ZWROTNOŚĆ ANKIET. 

 

W drugim kwartale 2014 r. ankietowani wypełnili 20 kwestionariuszy, w tym jedynie 
dwa w czerwcu. Ogółem w pierwszym półroczu wpłynęły do nas  44 ankiety, a zatem liczba 
porównywalna z wynikiem ubiegłorocznym (42 egzemplarze). W dalszym ciągu zwrotność jest 
stosunkowo niewielka. 

 

Szesnaście spośród dwudziestu kwestionariuszy dotyczyło procedury oceny 
programowej. 

W dalszym ciągu zdecydowana większość respondentów, którzy rozpoczęli ankietę 
wypełnia ją do końca. W okresie marzec – czerwiec rezygnowano z wysłania kwestionariusza 
trzykrotnie. 

 

WYNIKI ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAMKNIĘTE. 

Rozkład wszystkich ocen przypomina wyniki poprzednich badań – w całym roku 2013 87% 
badanych oceniło prace Polskiej Komisji Akredytacyjnej bardzo dobrze przyznając ocenę „5”, a 
ponad 10% ocenę „4”. Oceny negatywne miały charakter jednostkowy (0,44% oraz 0,33%). 
Wyniki w drugim kwartale 2014 r. przedstawiają się następująco: 
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Każda z dwudziestu wypełnionych ankiet zawiera 11 pytań zamkniętych (ich zestawienie 
zawarte jest poniżej), w odpowiedzi na które w analizowanym okresie ankietowani wybrali 
łącznie ocenę najwyższą 169 razy, ocenę „4” – 25 razy, a ocenę neutralną („3”) – trzykrotnie. 
Oceny negatywne zostały natomiast przyznane  czterokrotnie. 

Oceny „1” oraz „2” przyznał ten sam ankietowany w odpowiedzi na cztery pytania:  

 ocena „1” - przedstawiciele uczelni ocenili w ten sposób poziom przygotowania 
zespołu wizytującego („Podczas akredytacji członkowie zespołu żądali tych samych 
dokumentów i informacji, które były zawarte w raporcie. Nie posiadali kopii Raportu 
podczas akredytacji. Brak koordynacji prac zespołu powodował wielokrotne prośby 
o te same dokumenty, zestawienia”). Trudno zatem dziwić się, że równie krytycznej 
odpowiedzi udzielono na pytanie „Czy wizytacja okazała się pomocna 
w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących ocenianego kierunku?”; 

 ocenę „2” wybrano w odpowiedzi na pytania: 
o  „Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa?” – jak wynika z analizy odpowiedzi na 
pytania otwarte zastrzeżenia respondenta dotyczyły głównie braku wiedzy 
członków zespołu oceniającego na temat regulacji dotyczących uczelni 
niepublicznych, profilu praktycznego oraz niejasnych zasad zaliczania do 
minimum kadrowego; 

o „Jak ogólnie oceniają Państwo jakość pracy zespołu oceniającego?” – 
w świetle powyższych uwag ta odpowiedź nie wymaga komentarza. 
Podobnie jak wybrana przez tego samego ankietowanego odpowiedź „trudno 
powiedzieć” czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób 
zrozumiały, a wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu 
ewentualnych zmian. 
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Informacja o bardzo krytycznej ocenie pracy zespołu oceniającego została przekazana do 
Sekretarza Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który rozpoczął postępowanie wyjaśniające. 

Ostatnia z odpowiedzi neutralnych została sformułowana przez innego ankietowanego 
w odpowiedzi na pytanie o zgodność oczekiwań zespołu z przepisami prawa, ale w tym 
przypadku lektura odpowiedzi na pytania otwarte nie pozwala zidentyfikować przyczyny 
takiego wyboru. 

Szczegółowe wyniki odpowiedzi na pytania zamknięte przedstawiają się następująco: 

1. Czy Biuro PKA przysłało Państwu informację o planowanej wizytacji wystarczająco 
wcześnie, aby można się było do niej dobrze przygotować? 

2. Czy Państwa zdaniem członkowie zespołu wnikliwie zapoznali się przed wizytacją 
z Raportem Samooceny? Jeśli odpowiedź jest negatywna prosimy o krótkie 
uzasadnienie. 

3. Czy zakres przedmiotowy wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości 
kształcenia? 

4. Czy czas trwania wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości kształcenia? 
5. Czy zespół wizytujący formułował swoje oczekiwania w sposób zrozumiały? 
6. Czy zespół wizytujący formułował swoje oczekiwania w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa? 
7. Czy postawa i zachowanie członków zespołu oceniającego w trakcie całej wizytacji 

świadczyły o poszanowaniu standardów etycznych? 
8. Czy podsumowanie pracy zespołu oceniającego podczas spotkania z władzami uczelni 

było poparte rzeczową i obiektywną argumentacją? 
9. Czy wizytacja okazał się pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących 

ocenianego kierunku / jednostki? 
10. Czy wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu ewentualnych zmian? 
11. Jak ogólnie oceniają Państwo jakość pracy zespołu oceniającego? 
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ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA OTWARTE. 

Wśród uwag o charakterze pozytywnym najczęściej podkreślano profesjonalizm 
zespołów oceniających (75% badanych) oraz życzliwość (30%). 

Sugestie zmian nie miały wspólnego rdzenia. W pojedynczych przypadkach sugerowano 
lepszą korelację terminu wizytacji z harmonogramem zajęć, ograniczenie liczby ocenianych 
aspektów kształcenia w procedurze oceny programowej (w tym kontekście należy także 
przytoczyć opinię, iż „Czas trwania wizyty nie pozwolił na pogłębioną analizę”), dokładniejsze 
określenie kompetencji ekspertów studenckich, przeznaczenie dłuższego czasu na analizę 
publikacji studentów z pracownikami akademickimi, zbyt dużego – zdaniem dwóch 
ankietowanych – nacisku na aspekt proceduralny, a także uproszczenia „procedur związanych 
z przygotowywaniem raportu”. Pojawiła się także uwaga, iż organizowanie wizytacji 
w weekendy jest dla wizytowanych uczelni utrudnieniem. 

Jednocześnie jednak dwukrotnie w odpowiedziach na pytania otwarte ankietowani 
bardzo pozytywnie oceniają stosowane przez PKA kryteria i procedury jako całość („Nie mam 
uwag i zastrzeżeń do przyjętych przez PKA kryteriów i procedur” oraz „Nie mamy uwag. 
Kryteria i procedury przyjęte przez PKA są jasno określone”). 

Wśród odpowiedzi na pytanie „Jakim zagadnieniom należałoby Państwa zdaniem 
poświęcić więcej czasu w trakcie wizytacji?” obok sugestii występujących pojedynczo, pojawiają 
się także wspólne oczekiwania – czterech ankietowanych wskazywało na potrzebę 
przeznaczenia dłuższego czasu na dyskusję o weryfikacji efektów kształcenia oraz realizacji 
zajęć dydaktycznych, w tym omówienie dobrych praktyk. Wydaje się, że oczekiwania w tym 
obszarze mogą zostać zaspokojone raczej w formule szkoleń bądź seminariów – harmonogramy 
wizytacji są zbyt napięte. 

Jeden z ankietowanych wskazał ponadto, że w trakcie wizytacji powinien zostać 
przewidziany czas na dyskusję o kryteriach zaliczania do minimum kadrowego oraz kadrze 
akademickiej uczelni. Dwukrotnie natomiast zasugerowano potrzebę wcześniejszego 
udostępniania wykazu niezbędnej dokumentacji.  

W jednym przypadku w odpowiedzi na pytanie „Co należałoby zmienić w pracy 
zespołów oceniających?” ankietowany napisał „Delegować osoby potrafiące oceniać 
obiektywnie”, ale opinii tej towarzyszyły wyłącznie najwyższe oceny w odpowiedzi na pytania 
zamknięte oraz następujące komentarze w odpowiedzi na pozostałe pytania otwarte: 

 Jakie aspekty pracy zespołu oceniającego oceniacie Państwo najwyżej? 
o „przychylna atmosfera” 

 Jakie macie Państwo inne uwagi dotyczące pracy zespołu oceniającego? 
o „brak uwag” 

Na tej podstawie trudno jest odgadnąć, które działania członków zespołu oceniającego 
wzbudziły sprzeciw. Pozostałe uwagi negatywne zostały szerzej omówione w części raportu 
dotyczącej analizy wyników odpowiedzi na pytania zamknięte. 

Wśród odpowiedzi na pytania otwarte podobnie jak w poprzednich miesiącach pojawiały się 
także sugestie wykraczające poza kompetencje PKA (np. dotyczące dyskusji o perspektywach 
rozwoju kierunków studiów czy problemów nauki). 
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WNIOSKI 

1. Należy rozważyć wprowadzenie tematyki weryfikacji efektów kształcenia i prowadzenia 
zajęć dydaktycznych do programu Forum Jakości PKA. 

2. Zastanowienia wymaga sposób przekazywania danych dostępowych do ankiet. 
W dalszym ciągu zdarza się, że uczelnie nie otrzymują kodu dostępu. 

3. Wyznaczanie do oceny w krótkich odstępach czasu kierunków prowadzonych w tej 
samej jednostce uczelni może negatywnie wpływać na zwrotność ankiet (oraz obniżać 
wartość kolejnych wizytacji dla uczelni).  

 

Pogłębiona analiza wniosków oraz sformułowanie rekomendacji zostanie przeprowadzone 
na podstawie rocznych wyników ankietyzacji. 

 

ANKIETY W POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁACH PKA. 

 

 

W dalszym ciągu prace Zespołu Nauk Ścisłych pozostają bez oceny ze strony zainteresowanych 
uczelni. 

 

Na podstawie przedstawionej powyżej próby sformułowano zestawienie wyników pytań 
zamkniętych dla poszczególnych zespołów, w którym wartość 100% oznacza, że zespół zdobył 
maksymalną możliwą liczbę punktów w wszystkich kwestionariuszach. Punktacja odpowiedzi 
była następująca: 5 punktów za ocenę najwyższą, 1 punkt za ocenę najniższą. 
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