
Analiza procesu ankietyzacji. 
III kwartał 2013 r. 

 

1. Zwrotność ankiet. 

W trzecim kwartale 2013 r. wypełniono 30 ankiet (10 dla oceny instytucjonalnej i 20 dla 

programowej), a zatem zdecydowanie więcej niż w pierwszym (19) i drugim (23) kwartale (łączna 

zwrotność wynosi ok. 27,24%).  

Porównanie zsumowanych danych dotyczących dziewięciu miesięcy bieżącego roku na tle 

uśrednionych wyników z roku ubiegłego wygląda następująco: 

 

Jak widać na powyższym wykresie, odwrócenie trendu wzrostowego w okresie wakacyjnym nie 

nastąpiło.  

W trzecim kwartale nie odnotowano ani jednej próby wypełnienia ankiety w poprzednim 

systemie, a więc można sądzić, że ten problem został rozwiązany. Jednocześnie jednak wykryto, że 

aktualny system ankietyzacji nie zawsze poprawnie blokuje możliwość ponownego wypełnienia 

kwestionariusza (na 72 ankiety w trzech przypadkach system nie odebrał uprawnień dostępu, w 

żadnym z nich ankietowani nie próbowali wysłać ankiety ponownie). Usterka nie stanowi w zasadzie 

zagrożenia dla wiarygodności wyników (w każdym przypadku administrator ankiety otrzymuje 

informację o jej wypełnieniu wraz z kompletem danych kontrolnym,  a więc weryfikacja jest 

dwustopniowa), ale może takie wrażenie wywołać wśród ankietowanych. W połowie września 

wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia, które powinny usunąć problem, ale ostateczne 

potwierdzenie skuteczności działań korygujących wymaga czasu. 

Dane obejmujące pierwsze dwa kwartały posłużyły do przeprowadzenia analizy czasu, jaki 

upływa pomiędzy przekazaniem haseł umożliwiających udział w ankiecie, a faktycznym wypełnieniem 
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kwestionariusza. Badanie miało udzielić odpowiedzi czy ankietowani wstrzymują się z wypełnieniem 

ankiety do czasu otrzymania uchwały Prezydium PKA. 

Spośród 21 losowo wybranych kwestionariuszy (tj. 50% wszystkich, które wpłynęły 

w analizowanym okresie, w tym dwóch dotyczących wizytacji zakończonych oceną warunkową): 

 w dwóch przypadkach ankieta została wypełniona po dacie przyjęcia uchwały przez 

Prezydium PKA. Dystans czasowy wynosił 13 i  35 dni (w tym drugim przypadku Prezydium 

przyznało ocenę warunkową, Uczelnia nie zdecydowała się na złożenie odwołania); 

 średni czas pomiędzy przekazaniem haseł dostępowych do ankiety, a wysłaniem 

kwestionariusza wynosił ok. 32 dni (najmniej: 4, najwięcej: 64, mediana: 28).  

Wyniki wskazują, że zdecydowana większość ankietowanych nie obawia się wpływu wyników 

ankiety na ostateczną ocenę wyrażoną w uchwale PKA. 

 

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: 

 

 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, odsetek ocen bardzo dobrych i dobrych plasuje się w 

przedziale 96 – 98%, natomiast oceny negatywne zdarzają się jednostkowo. Odpowiedzi neutralnych 
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udzielono pięciokrotnie. Trzykrotnie taką odpowiedź wybrał ten sam ankietowany odpowiadając na 

następujące pytania: 

 Czy Państwa zdaniem członkowie zespołu oceniającego wnikliwie zapoznali się przed 

wizytacją z Raportem Samooceny? 

 Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa? 

 Czy wizytacja okazała się pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących 

ocenianego kierunku / jednostki? 

Ankietowany nie sformułował jednak konkretnych zastrzeżeń w odpowiedziach na pytania 

otwarte (wręcz przeciwnie: bardzo wysoko ocenił np. kompetencje i profesjonalizm członków zespołu 

oceniającego) ani oczekiwanych zmian („nie widzę takiej potrzeby”). Również kryteria i procedury 

PKA zostały ocenione pozytywnie („właściwe i nie wymagają korekty”).  

Ten sam ankietowany wybrał skrajnie negatywną odpowiedź na pytanie „Czy Biuro PKA przysłało 

Państwu informację o planowanej wizytacji wystarczająco wcześnie, aby można się było do niej 

dobrze przygotować?”. Podobny zarzut, ale mniej radykalnie oceniony, został powtórzony jeszcze raz 

w innym kwestionariuszu. Analiza terminów wysłania pism z informacją o wizytacji oraz dat 

rozpoczęcia wizytacji wskazują jednak, że terminy określone w procedurze zostały przez Biuro 

zachowane (wyprzedzenie w obu przypadkach wyniosło 19 dni).  

Ankietowany sformułował także uwagę, że zespoły oceniające powinny w większym stopniu 

uwzględniać problemy jednostki wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, a także z wyprzedzeniem 

informować o potrzebie sięgnięcia do dodatkowej dokumentacji. 

Pozostałe dwie odpowiedzi neutralne sformułowano w odniesieniu do tego samego pytania („Czy 

wizytacja okazała się pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących ocenianego 

kierunku / jednostki?”). Także i w tym przypadku analiza odpowiedzi na pytania otwarte nie daje 

jednak wskazówek, jakich informacji zabrakło. W jednym z kwestionariuszy znalazła się tylko 

następująca uwaga: 

„Wizytacja obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z  funkcjonowaniem kierunku 

i szkoły. Ewentualne bardzo pomocna byłaby głębsza dyskusja dotycząca filozofii konstruowania 

programów nauczania.” 

 

   

 

 

 

 

 



Szczegółowe wyniki odpowiedzi na pytania zamknięte przedstawiają się następująco: 
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2. Czy Państwa zdaniem członkowie zespołu oceniającego wnikliwie 
zapoznali się przed wizytacją z raportem samooceny? 
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3. Czy zakres przedmiotowy wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną 
ocenę? 
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4. Czy czas trwania wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę 
jakości kształcenia? 
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5. Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób 
zrozumiały? 
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6. Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa? 
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7. Czy postawa i zachowanie członków zespołu oceniającego w trakcie 
całej wizytacji świadczyły o poszanowaniu standardów etycznych? 
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8. Czy podsumowanie pracy zespołu oceniającego podczas spotkania z 
władzami uiczelnie było poparte rzeczową o obiektywną argumentacją? 

Ocena 5
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9. Czy wizytacja okazała się pomocna w rozwiązywaniu bieżących 
problemów dotyczących ocenianego kierunku / jednostki? 
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10. Czy wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu 
ewentualnych zmian? 
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3. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte. 

Ankietowani w dalszym ciągu bardzo wysoko oceniali profesjonalizm zespołów oceniających 

(przeszło 73% wskazań), natomiast rzadziej w odpowiedziach na pytania otwarte podkreślali 

życzliwość członków i ekspertów PKA (30% wobec 65% w poprzednim okresie), ale jednocześnie 

w żadnym wypadku nie formułowano sądów wskazujących na nieżyczliwy stosunek zespołu. 

Trzej ankietowani ocenili kryteria PKA stosowane w procedurze oceny programowej jako 

„właściwe dobrane” / „obiektywne”.  

 

Wśród uwag o charakterze krytycznym zdecydowana większość ma charakter jednostkowy. 

Częściej pojawiają się komentarze wskazujące na: 

 zbyt małą w ocenie ankietowanych ilość czasu przeznaczoną na spotkania 

z interesariuszami (cztery wystąpienia, w tym trzy dotyczące procedury instytucjonalnej); 

 brak szczegółowych informacji o harmonogramie wizytacji lub zbyt późne jego 

dostarczenie (również cztery wystąpienia, po dwa w ocenie programowej 

i instytucjonalnej); 

 niewystarczającą ilość czasu na przygotowanie raportu samooceny (dwukrotnie 

w odniesieniu do oceny programowej); 

 niejednoznaczność kryteriów bądź ich małe przełożenie na proces zapewniania jakości 

(dwa wystąpienia); 

 konieczności uwzględniania przez zespoły oceniające procesualnego charakteru 

zapewniania jakości (dwa wystąpienia); 
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11. Jak ogólnie oceniają państwo jakość pracy zespołu oceniającego? 
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 zastrzeżenia dotyczące doboru terminu wizytacji (także dwa wystąpienia). 

Dwukrotnie ankietowani sugerowali, że nie wszyscy członkowie zespołów oceniających byli należycie 

zorientowani w specyfice kierunku. We współpracy z Sekretarzem PKA ustalono jednak, że: 

 w pierwszym przypadku wszyscy eksperci merytoryczni reprezentowali oceniany kierunek 

studiów; 

 w drugim przypadku zarzut nie dotyczył eksperta merytorycznego. 

Czterokrotnie ponadto respondenci sugerowali, że zespoły oceniające powinny więcej czasu 

przeznaczać na dyskusję dotyczącą ogólnych uwarunkowań procesu kształcenia, a zatem na obszar 

wykraczający poza zakres oceny. 

Jednokrotnie natomiast pojawiły się m. in. komentarze dotyczące wzoru matrycy efektów kształcenia 

zawartego we wzorze raportu samooceny, który w ocenie respondenta nie służy przejrzystej 

prezentacji treści lub zróżnicowania limitów wielkości raportów samooceny w zależności od liczby 

kierunków prowadzonych przez ocenianą jednostkę (ocena instytucjonalna). Ankietowani wskazywali 

także na konieczność poświęcenia większej ilości czasu na poszczególne elementy podlegające 

ocenie, ale brak korelacji między poszczególnymi sugestiami wskazuje na ich indywidualne 

uwarunkowanie. 

 

 

4. Ankiety w poszczególnych zespołach PKA. 

W dalszym ciągu nie wpłynęła ani jedna ankieta dotycząca pracy Zespołu Nauk Matematyczno – 

Fizyczno – Chemicznych. Liczba wypełnionych ankiet w podziale na poszczególne zespoły przedstawia 

się następująco: 
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Na podstawie przedstawionej powyżej próby przygotowano zestawienie wyników ankietyzacji dla 

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

liczbę punktów w odpowiedziach na pytania zamknięte we wszystkich kwestionariuszach. Punktacja 

odpowiedzi była następująca: 5 punktów za ocenę najwyższą, 1 punkt za ocenę najniższą. 

 

 

Po raz pierwszy osiągnięto limit 100% odpowiedzi pozytywnych, przy czym o ile w przypadku zespołu 

nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej wynik został obliczony na podstawie jednej tylko 

nadesłanej w trzecim kwartale ankiety, to w przypadku zespłu sztuk wszyscy trzej ankietowani 

wybierali najwyżej punktowane odpowiedzi. 
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