
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  K W A R T A Ł  2 0 1 4  R .  

 

ZWROTNOŚĆ ANKIET. 

 

W pierwszym kwartale roku 2014 otrzymaliśmy 24 ankiety (o 5 więcej niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku). Zdecydowana większość kwestionariuszy wypełniona 
została po ocenie programowej (20 sztuk). 

 

 

W roku 2012 do PKA wpływały średnio 4,1 ankiety miesięcznie, rok później ten 
wskaźnik wzrósł do ok. 6,8, a w pierwszym kwartale obecnego roku jest równy 8. Chcielibyśmy 
utrzymać  trend wzrostowy, ale nasza prośba o wskazówki, w jaki sposób PKA mogłaby ułatwić 
wymianę informacji jak dotąd pozostała bez odzewu, pomimo że zawierający wspomniany apel 
artykuł referujący ubiegłoroczne wyniki ankietyzacji między 27 stycznia a 1 kwietnia 2014 r. 
przeczytano 992 razy (była to najbardziej poczytna wiadomość w tym okresie). 
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WYNIKI ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAMKNIĘTE. 

Ogólne wyniki nieco przewyższają średnią ubiegłoroczną. Zestawienie ocen we wszystkich 
pytaniach zamkniętych (odpowiedziom przyporządkowano wartości od „5” dla najbardziej 
przychylnej do „1” dla zdecydowanie negatywnej)  przedstawia się następująco: 

 

Oceny  „2” nie formułowano. 

Jedyna w zestawieniu ocena negatywna dotyczyła niewystarczającego wyprzedzenia, z jakim 
ankietowany został poinformowany o dacie wizytacji.  Z informacji dodatkowej umieszczonej w 
odpowiedzi na pytanie otwarte wynika jednak, że zawiadomienie dotarło do uczelni w okresie 
urlopowym, w związku z czym zostało odczytane z pewnym opóźnieniem. Dokumenty zostały 
wysłane z Biura PKA w terminie zgodnym z procedurą (zawiadomienie o wizytacji i samą 
wizytację dzieliło więcej niż 14 dni).  

Ten sam ankietowany wybrał także jedyną odpowiedź neutralną na pytanie „Czy wizytacja 
okazała się pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących ocenianego kierunku 
/ jednostki?”. W tym jednak wypadku analiza odpowiedzi na pytania otwarte nie dostarcza 
żadnych wskazówek – członkowie zespołu oceniającego zostali ocenieni pozytywnie, nie 
sformułowano pod adresem PKA żadnych sugestii zmian. 
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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. 

Informacje przekazywane w odpowiedziach na pytania otwarte można podzielić na cztery  
grupy: 

1. Wśród uwag o charakterze pozytywnym najczęściej podkreślano profesjonalizm 
zespołów oceniających (przeszło 79% badanych), życzliwość (33,3%) oraz wysoką 
kulturę osobistą członków i ekspertów PKA (niemal 21%).  
 

2. Pośród wypowiedzi dotyczących modyfikacji sposobu procedowania PKA należy 
odnieść się do  następujących sugestii: 

a. przygotowania i udostępnienia analizy porównawczej mierników jakości 
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, aby propagować dobre 
wzory;  
Polska Komisja Akredytacyjna stale analizuje swoją politykę publikacyjną oraz 
stara się analizować potrzeby interesariuszy. Kwestia upowszechniania 
dobrych praktyk oraz budowy dedykowanej temu celowi bazy danych (tzw. 
bazy wiedzy) jest od pewnego czasu przedmiotem dyskusji podczas cyklicznych 
spotkań ekspertów ds. jakości PKA. 
 

b. większego zrozumienia trudności, z jakimi borykają się uczelnie 
niepubliczne; 
Polska Komisja Akredytacyjna zobligowana jest do stosowania jednolitych 
kryteriów zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych.  
 

c. wprowadzenia możliwości formułowania ocen cząstkowych przez ekspertów 
w trakcie wizytacji;  
Zgodnie z przyjętą praktyką oceny są formułowane przez Prezydium PKA na 
podstawie informacji przedstawionych przez ekspertów w raporcie z wizytacji. 
Ze względu na ogromną liczbę danych i dokumentów analizowanych w uczelni 
bardzo często ich natychmiastowe zsyntetyzowanie w formie oceny cząstkowej 
nie jest możliwe.  
 

d. wprowadzeniem możliwości aktualizowania raportu samooceny, jeśli 
dystans czasowy między jego przygotowaniem a wizytacją jest duży; 
Zgodnie z przyjętymi przez PKA procedurami wizytacja powinna zostać 
zorganizowana w terminie ośmiu tygodni od daty dostarczenia przez uczelnię 
raportu samooceny. Wszelkie zmiany, które mogą mieć miejsce w tym okresie 
zostaną z pewnością uwzględnione przez zespół oceniający, nawet pomimo 
braku formalnego dokumentu uzupełniającego bądź korygującego raport 
samooceny.   
 

e. umożliwienia składania raportów samooceny w jednym egzemplarzu 
drukowanym i jednym elektronicznym;  
PKA prowadzi prace zmierzające do zmiany modelu dystrybuowania 
dokumentów. 
 

f. zwiększenia liczby członków zespołu uczestniczących w ocenie 
programowej. 
W decyzji European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) z lutego br. potwierdzającej odnowienie pełnego członkostwa PKA 



w ENQA zwrócono uwagę, że Polska Komisja Akredytacyjna powinna podjąć 
starania, aby włączyć przedstawicieli pracodawców w proces oceny 
programowej. W przypadku ocen realizowanych na kierunkach o profilu 
praktycznym ta rekomendacja została już wprowadzona w życie.  
 

g. wprowadzenia zasady konfrontowania opinii różnych interesariuszy 
w trakcie wizytacji, aby pewne wątpliwości wyjaśniać w trakcie wizytacji; 
PKA kieruje się w swoich pracach zasadą obiektywności, a przyjęte przez 
Komisję zasady przeprowadzania wizytacji uwzględniają konieczność wymiany 
spostrzeżeń i opinii, ale ze względu na bardzo napięty harmonogram wizytacji, 
a także fakt, że członkowie zespołu oceniającego uczestniczą w różnych 
spotkaniach, niekiedy odbywających się równolegle, nie zawsze jest możliwość 
stwierdzenia rozbieżności w trakcie wizytacji. 

 
3. Ankietowani formułowali także opinie wskazujące na pewne niedociągnięcia. 

Dotyczyły one: 
a. zbyt późnego przesyłania harmonogramu, co  utrudnia zorganizowanie 

spotkań z interesariuszami zewnętrznymi; 
b. nieprzestrzegania harmonogramu; 
c. zainteresowania ekspertów dokumentami, które nie zostały wymienione we 

wzorze raportu samooceny; 
Powyższe uwagi zostaną przedstawione przewodniczącym zespołów obszarowych 
PKA na najbliższym posiedzeniu Prezydium 
 
W jednej z ankiet znalazła się ponadto informacja, że stosowana przez PKA 
interpretacja przepisów dotyczących studiów doktoranckich jest zbyt rozszerzająca, 
bowiem „z obowiązujących przepisów prawa ogólnego (ustawa, rozporządzenie) nie 
wynika obowiązek określania szczegółowych  efektów przez jednostki”, jednak 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów 
doktoranckich (a także rozporządzeniem o takim samym tytule z 5 października 
2011 r.) rada jednostki organizacyjnej przedstawia wniosek o utworzenie studiów 
doktoranckich, który zawiera (…) określenie efektów kształcenia. Ponadto, w myśl 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na 
studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  realizacja programu 
studiów doktoranckich (…) prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia 
w zakresie: 
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla 

dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej 
najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, 
odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej 
najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki;  

2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań 
naukowych;  

3)  kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i 
społecznej roli uczonego lub artysty.  

 
 

4. W dwóch kwestionariuszach znalazły się także uwagi dotyczące kryteriów 
stosowanych przez PKA: jedna odnosiła się do ich nadmiernej formalizacji, natomiast 
druga podkreślała ich kompleksowość i obiektywizm. 



Podobnie, jak w roku ubiegłym powtarzają się opinie dotyczące wprowadzenia pewnych 
modyfikacji w sposobie prowadzenia wizytacji i podobnie jak w roku ubiegłym mają one 
rozproszony charakter. Pojawiły się następujące sugestie: 

 przeznaczenia większej ilości czasu  na spotkania z władzami uczelni – dwukrotnie; 

 przeznaczenia większej ilości czasu na spotkania ze studentami i nauczycielami 
akademickimi (poza formalnymi spotkaniami) – jednokrotnie; 

 przeznaczenia większej ilości czasu na ocenę zaplecza badawczo – dydaktycznego –
jednokrotnie; 

 przeznaczenia większej ilości czasu na ocenę zajęć dydaktycznych – również 
jednokrotnie; 

 przeznaczenia większej ilości czasu na ocenę spraw kadrowych i działalności naukowej 
jednostki – także jednokrotnie. 

 

 

ANKIETY W POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁACH PKA. 

 

 

Na podstawie powyższego wykresu oraz danych archiwalnych można nakreślić dwa wnioski: 

 to już piąty kolejny kwartał bez informacji zwrotnej o pracach Zespołu Nauk 
Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych; 

 podobnie jak w zeszłym roku stosunkowo niewielki odsetek opinii dotyczy prac Zespołu 
Nauk Społecznych i Prawnych (jednego z najbardziej obciążonych w PKA).  
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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. 

 

 

W ankietach oceniających pracę Zespołu Nauk Humanistycznych PKA  znalazły się wyłącznie 
najwyższe oceny, blisko takiego wyniku był Zespół Sztuk oraz Zespół Nauk Ekonomicznych.  Od 
średniej zdecydowanie odstaje wynik Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych, ale został on 
obliczony na podstawie jednej tylko ankiety, a zatem nie jest w pełni miarodajny. 
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