
Analiza	procesu	ankietyzacji.	
II	kwartał	2013	r.	

 

1. Zwrotność ankiet. 

W drugim kwartale 2013 r. wypełniono 23 ankiety (o 4 więcej niż w poprzednim okresie), 

w tym tylko dwie dotyczące wizytacji instytucjonalnych. Porównanie zsumowanych danych 

dotyczących pierwszej połowy roku 2013 na tle uśrednionych wyników z roku ubiegłego wygląda 

następująco: 

 

 

Liczba wypełnionych kwestionariuszy w porównaniu z rokiem ubiegłym istotnie wzrosła 

(ogółem w pierwszych dwóch kwartałach wypełniono 42 ankiety wobec 49 w całym roku ubiegłym), 

choć jednocześnie można spodziewać się zmiany trendu w okresie wakacyjnym.  

Na podstawie dotychczas zgromadzonych danych można ocenić, że zarówno strona 

techniczna procesu ankietyzacji, jak i strona merytoryczna nie stanowią dla ankietowanych bariery – 

w okresie obejmującym dwa kwartały 2013 r. tylko w jednym przypadku (co stanowi zaledwie ok. 

2,3%
1
 całości) odnotowano otwarcie serwisu i jego opuszczenie bez wypełnienia ankiety. W dalszym 

ciągu natomiast zdecydowanie zbyt często zdarzają się ankietowani, którzy próbują wypełnić ankietę 

w starym, nieaktywnym już systemie ankietyzacji. W drugim kwartale 2013 r. odnotowano 6 takich 

przypadków (a zatem tylko o jeden mniej niż poprzednio), w tym: 

• trzykrotnie ankietowani próbowali wypełnić kwestionariusz na podstawie hasła 

wygenerowanego dla starego systemu ankiet. Wszystkie przypadki miały miejsce w 
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 W statystyce ujęto także jedną ankietę wypełnioną w nowym systemie w 2012 r. 
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marcu i na początku kwietnia. Należy sądzić, że ten problem zniknie w sposób 

naturalny; 

• trzykrotnie ankietowani otrzymali błędne dane od sekretarzy zespołów PKA. Ta liczba 

nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim zestawieniem,  pomimo podjęcia 

działań zmierzających do wykluczenia możliwości pomyłki (np. w nagłówkach wzorów 

raportów umieszczono trwały link do aktualnego systemu ankietyzacji, kilkakrotnie 

przekazywano informację o zmianie procedury). 

 

Wnioski: 

• pomimo zdecydowanego uproszczenia ankietyzacji (tj. wprowadzenia systemu, w 

którym kategoryzowanie danych na poszczególne zespoły, lata oraz rodzaje ocen 

odbywa się bez udziału  sekretarzy) w dalszym ciągu odsetek błędów jest zbyt wysoki; 

• należy założyć, że nie wszyscy ankietowani, którzy napotkali problem podczas 

wypełniania ankiet byli na tyle zdeterminowani, aby prosić o pomoc, a zatem jest 

zapewne jeszcze przestrzeń dla poprawy zwrotności kwestionariuszy. 

 

 

2. Wyniki pytań zamkniętych w drugim kwartale. 

Ogólne wyniki są bardzo dobre. Odpowiedziom nadano wartości liczbowe („5” – ocena 

najwyższa, „1” – ocena najniższa). Zestawienie ocen we wszystkich pytaniach zamkniętych 

przedstawia się następująco: 

 

Ocen skrajnie negatywnych nie odnotowano. 
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W porównaniu z pierwszym kwartałem można zaobserwować lekki spadek udziału ocen 

dobrych i bardzo dobrych (z 98% do 96%), ale jednocześnie w drugim kwartale nie odnotowano ocen 

jednoznacznie negatywnych (poprzednio skrajnie negatywnej odpowiedzi udzielono dwukrotnie). 

Przybyło natomiast ocen „2” (poprzednio nie odnotowano), a udział odpowiedzi neutralnych 

(„trudno powiedzieć”) wzrósł o 133% (pomiędzy marcem a lipcem udzielono takiej odpowiedzi 

siedmiokrotnie).   

Odpowiedzi neutralne sformułowano m. in. dwukrotnie w odniesieniu do pytania „Czy 

Państwa zdaniem członkowie zespołu oceniającego wnikliwie zapoznali się przed wizytacją 

z raportem samooceny?”. W jednym przypadku odpowiedź była opatrzona komentarzem 

wskazującym, że poziom znajomości przekazanej do Biura PKA dokumentacji był „zróżnicowany”. 

W drugim przypadku natomiast odpowiedzi nie opatrzono dodatkowym komentarzem. 

 

Pozostałe odpowiedzi neutralne dotyczyły pytań: 

• „Czy zakres przedmiotowy wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości kształcenia?” 

(dwukrotnie).  

Odpowiedzi udzielone na pytania otwarte wskazują, że jeden z ankietowanych oczekiwał, iż 

specyfika ocenianej instytucji zostanie uwzględniona w większym stopniu. Druga ankieta nie 

zawierała argumentów stanowiących podstawę dla udzielenia odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

• „Czy czas trwania wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości kształcenia?”  

Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzielił ten sam ankietowany, który wskazywał, że w ocenie w 

niewystarczającym stopniu uwzględniono specyfikę uczelni. 

• „Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób zrozumiały? oraz „Czy zespół 

oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa?”.  

Odpowiedzi neutralnej na te pytania udzielił ten sam ankietowany. Brak uwag krytycznych w 

odpowiedziach na pytania otwarte może wskazywać, że osoba wypełniająca ankietę nie 

uczestniczyła bezpośrednio w wizytacji lub jej części.  

Odpowiedź „raczej nie” sformułowano dwukrotnie. W odpowiedzi na pytania: 

•  „Czy czas trwania wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości kształcenia?”  

Analiza odpowiedzi otwartych wskazuje, że zastrzeżenia uczelni dotyczyły braku 

harmonogramu wizytacji lub odejścia od jego treści oraz potrzeby precyzowania przez 

zespoły oceniające oczekiwań przed wizytacją. Brak podobnych zastrzeżeń ze strony innych 

ankietowanych wskazuje, że był to przypadek jednostkowy, tym bardziej, że wymóg 

dotyczący przekazania wizytowanej uczelni harmonogramu zawarty jest w stosowanych 

przez PKA procedurach. 

• „Czy wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu ewentualnych zmian?”. 

Wydaje się, że w tym przypadku istotne znaczenie miało przeświadczenie ankietowanego, że 

PKA nie uwzględniła w wystarczającym stopniu specyfiki uczelni, a stosowane przez PKA 

kryteria nie odzwierciedlają autonomii programowej uczelni. 

Ocen jednoznacznie negatywnych („zdecydowanie nie”) nie formułowano. 



Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania zamknięte przedstawiają się następująco: 
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Porównując dane dotyczące pierwszego i drugiego kwartału 2013 r. można wynotować następujące 

obserwacje: 

• ankietowani oceniają pracę Biura PKA wyłącznie bardzo dobrze i dobrze (odpowiednio w 

pierwszym kwartale: 79% i 21% oraz w drugim kwartale: 87% i 13%); 

• w odpowiedzi na pytania nr 2 – 6 w pierwszym kwartale formułowano wyłącznie oceny 

pozytywne, natomiast w drugim kwartale pojawiły się również oceny neutralne (ich analiza 

przedstawiona została powyżej); 

• w drugim kwartale ankietowani wyraźnie lepiej oceniali pomoc w rozwiązywaniu bieżących 

problemów kierunku / jednostki (średnia ocena tego aspektu w poprzednim badaniu była 

najniższa): 

83%

13%

4%

10. Czy wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu 

ewentualnych zmian?

Ocena 5 Ocena 4 Ocena 2

87%

13%

11. Jak ogólnie oceniają państwo jakość pracy zespołu oceniającego?

Ocena 5 Ocena 4



  
 

 

3. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte. 

Ponownie bardzo wysoko oceniono profesjonalizm i życzliwość członków zespołów oceniających 

– na te przymioty zwróciło uwagę odpowiednio 61% i 65% ankietowanych. Czterech spośród 23 

respondentów podkreśliło także, że stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria są 

przejrzyste i obiektywne, ale pojawiły się również komentarze krytyczne, tj.: 

• „Kryteria są zbyt mocno sformalizowane”  oraz „Kryteria stosowane przez PKA powinny w 

większym stopniu uwzględniać autonomię programową uczelni związaną z wprowadzeniem 

KRK” – łącznie pięć wystąpień; 

• „Kryteria powinny uwzględniać fakt, że uczelnie są w początkowej fazie wdrażania Krajowych 

Ram Kwalifikacji” – jedno wystąpienie; 

• „W ocenie kadry należy uwzględniać udział w badaniach prowadzonych przez uczelnię, 

członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych, udział w programach 

międzynarodowych, etc.” – jedno wystąpienie; 

• „Zespół oceniający powinien w większym stopniu uwzględniać specyfikę uczelni” – jedno 

wystąpienie. 

 

Wśród pozostałych uwag dotyczących procesu formułowania ocen należy wymienić 

następujące: 

• „Występują niekiedy różnice w wymaganiach formalnych formułowanych przez różne 

zespoły” – jedno wystąpienie; 

• „Należy więcej czasu poświęcić wskazaniu sposobów poprawy systemu zapewniania 

jakości” – jedno wystąpienie; 

•  „Należy wyraźnie zaznaczać w ocenie, które elementy są niezależne od ocenianej 

jednostki” – jedno wystąpienie; 

• „Raport samooceny powiela informacje dostępne w innych miejscach” – jedno 

wystąpienie; 

• „Należy skrócić czas oczekiwania na raport powizytacyjny” – jedno wystąpienie. 
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Zdecydowana większość uwag ma charakter jednostkowy, a zatem trudno na ich podstawie 

wyciągać daleko idące wnioski.  Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że komentarzom 

wskazującym na nadmierną formalizację kryteriów towarzyszy także – podobnie jak w pierwszym 

kwartale - opinia, iż występują rozbieżności w interpretacji wymagań formalnych pomiędzy 

różnymi zespołami oceniającymi. 

 

Sformułowano również następujące uwagi dotyczące organizacji i przebiegu wizytacji: 

• „Więcej czasu należy poświęcać na spotkania z (różnymi) interesariuszami” – sześć 

wystąpień, w tym pięć w ocenie programowej; 

• „Więcej czasu należy poświęcać wizytacji bazy dydaktycznej” – cztery wystąpienia, po 

dwa w ocenie programowej i instytucjonalnej; 

•  „Więcej czasu należy poświęcać programom kształcenia i efektom kształcenia (w tym 

metodom oceny efektów kształcenia, metodom prowadzenia zajęć” – trzy wystąpienia w 

ocenie programowej; 

• „Pisma dotyczące przygotowania raportu samooceny nie powinny być wysyłane w 

okresie wakacyjnym” – dwa wystąpienia. 

Pozostałe uwagi mają charakter jednostkowy i dotyczą w większości obszarów, których ocenie zespół 

powinien poświęcić więcej czasu. Obejmują one przegląd prac cząstkowych, problemy specyficzne dla 

kierunku czy poznanie środowiska zewnętrznego jednostki. W pojedynczych przypadkach 

sygnalizowano, że zespół oceniający nie powinien przeglądać dokumentów, które już wcześniej 

oceniono pozytywnie, a także sugerowano zmniejszenie ilości czasu przeznaczanego na przeglądanie 

dokumentacji. Jeden z respondentów zwrócił także uwagę, że zespoły wizytujące powinny 

przygotowywać przed wizytacją precyzyjny harmonogram (por. szerzej pkt 2).   

W odniesieniu do członków i ekspertów PKA jeden ankietowany sformułował krytyczną ocenę 

wskazując, że nie wszyscy członkowie zespołu oceniającego zapoznali się wnikliwie z raportem 

samooceny.  

Podobnie jak w poprzednim badaniu formułowano natomiast komentarze  dotyczące kwestii 

znajdujących się poza kompetencjami zespołów oceniających: 

• potrzeby przeznaczenia czasu na dyskusję o KRK i przepisach (pięć wystąpień); 

• potrzeby przeznaczenia czasu na wymianę wiedzy o danym kierunku (jedno wystąpienie); 

• zastrzeżeń dotyczących reform szkolnictwa wyższego (także jedno wystąpienie). 

 

4. Ankiety w poszczególnych zespołach PKA. 

W przypadku trzech zespołów: sztuki, nauk społecznych i prawnych oraz nauk matematyczno – 

fizyczno – chemicznych w drugim kwartale roku 2013 r. nie wpłynęły wypełnione kwestionariusze 

ankietowe. Jest to szczególnie niepokojące w odniesieniu do dwóch ostatnich zespołów: 



• w okresie obejmującym pierwsze sześć miesięcy roku wypełniono jedynie trzy ankiety 

(wszystkie w pierwszym kwartale) dotyczące prac zespołu nauk społecznych i prawnych, 

mimo że jest to jeden z najbardziej obciążonych wizytacjami zespołów; 

• praca zespołu nauk matematyczno – fizyczno –chemicznych nie została w tym roku oceniona 

ani razu. 

 

 

 

Na podstawie przedstawionej powyżej próby przygotowano zestawienie wyników ankietyzacji dla 

poszczególnych zespołów, w którym wartość 100% oznacza, że zespół zdobył maksymalną możliwą 

liczbę punktów we wszystkich kwestionariuszach. Punktacja odpowiedzi była następująca: 5 punktów 

za ocenę najwyższą, 1 punkt za ocenę najniższą. 
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