
Analiza	procesu	ankietyzacji.	
I	kwartał	2013	r.	

 

1. Zwrotność ankiet. 

W pierwszym kwartale 2013 r. wypełnionych zostało 19 ankiet (12 dotyczących wizytacji 

programowych oraz 7 dotyczących ocen instytucjonalnych). Na tle uśrednionych danych za rok 

ubiegły zwrotność wzrosła o ok. 58%, ale trend nie jest równomierny i waha się pomiędzy 

wartościami -2,5% w marcu (4 wypełnione ankiety wobec średniej 4,1 w roku ubiegłym) do +148% w 

lutym (10 wypełnionych ankiet). 

 

 
 

Wprowadzając nowy system ankiet postanowiono zmienić sposób liczenia kwestionariuszy  

wypełnionych w danym roku. W latach poprzednich stosowano regułę, że decydujące znaczenie ma 

rok wizytacji, obecnie przyjęto, że istotna jest data wypełnienia ankiety. 

Druga z wymienionych powyżej metod wyeliminowała podstawową wadę pierwszej, tj. 

pomijanie w sprawozdaniach ankiet dotyczących wizytacji, które odbyły się w okresie 3 – 4 miesięcy 

poprzedzających sporządzenie analizy – dane te spływały bowiem po jej sporządzeniu (ze względu na 

bezwładność systemu, szersze informacje na ten temat zostały przedstawione poniżej), a w kolejnej 

nie były brane pod uwagę, ze względu na ramy czasowe sprawozdania. Jednocześnie zachowano 

możliwość porównywania danych wg kryterium roku wizytacji. 

Brak wyraźnego trendu wzrostowego jest zapewne w pewnej mierze spowodowany 

przejściowymi kłopotami związanymi ze zmianą sposobu prowadzenia ankietyzacji: niemal 37% 

ankietowanych (tj. siedmiu na dziewiętnastu) zgłosiło brak możliwości wypełnienia ankiety (w tym 

jeden nie wprowadził danych po przekazaniu właściwego adresu i kodu).  
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Weryfikacja tych zgłoszeń prowadziła do następujących wniosków: 

• w czterech przypadkach próbowano wypełnić formularz ankietowy, który już nie był 

wykorzystywany przez PKA.   

Wdrażając nowy system ankietyzacji przewidywano, że przez co najmniej 80 dni serwisy 

ankietowe będą prowadzone równolegle, aby w sposób naturalny wyczerpać pulę dotychczas 

wygenerowanych kodów. Okazało się jednak, że okres ten był zbyt krótki (mimo że w 

rzeczywistości sięgnął 90 dni) – w czterech przedstawionych powyżej przypadkach od 

przypisania ankietowanemu kodu do próby wypełnienia kwestionariusza mijało średnio 120 dni 

(maksymalna wartość wyniosła nawet 134 dni); 

• w trzech przypadkach błąd popełnił sekretarz podając nieprawidłowy adres lub kod ankiety. 

Na 19 otrzymanych w pierwszym kwartale tego roku ankiet aż 7 wypełniono w starym 

systemie (11 wliczając wyżej wymienione przypadki), a zatem ocena, czy nowy system ankietyzacji 

przyczynia się do poprawy zwrotności, czy też nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań musi zostać 

odłożona.  

Niemniej jednak należy założyć, że nie wszyscy ankietowani, którzy napotkali problem 

podczas wypełniania ankiet byli na tyle zdeterminowani, aby prosić o pomoc. 

 

2. Wyniki pytań zamkniętych. 

Ogólne wyniki są bardzo dobre. Zestawienie ocen we wszystkich pytaniach zamkniętych 

przedstawia się następująco: 
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Ankietowani udzielali odpowiedzi w pięciostopniowej skali. W 10 pytaniach wybierali 

pomiędzy odpowiedziami: tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, zdecydowanie nie, w jednym 

pytaniu zastosowano skalę: bardzo dobrze, dobrze, trudno powiedzieć, źle, zdecydowanie źle. W obu 

przypadkach odpowiedziom przyporządkowano wartości liczbowe od 5 do 1. 

W 98% przypadków Komisja uzyskiwała oceny bardzo dobre (87%) i dobre (11%). Trzykrotnie 

ankietowani wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć” – dwukrotnie dotyczyła ona pytania „Czy 

wizytacja okazała się pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących ocenianego 

kierunku?”, ale analiza odpowiedzi na pytania otwarte nie daje wskazówek, jakich elementów w 

trakcie wizytacji zabrakło lub jakich należy unikać - pozostałe oceny były pozytywne i bardzo 

pozytywne. 

W jednym przypadku natomiast wybrano na powyższe pytanie odpowiedź „zdecydowanie 

nie” (najniższą w skali), towarzyszyła jej również odpowiedź „trudno powiedzieć” na pytanie „Czy 

wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu ewentualnych zmian?”. Również i w tym 

przypadku trudno jednak dokonać szerszej analizy przyczyn - pozostałe oceny były pozytywne, a 

zespół oceniający oceniono bardzo wysoko. Sformułowano następujące opinie w pytaniach 

otwartych: 

• „Najwyżej oceniamy bezpośredni kontakt z władzami oraz pracownikami Wydziału. Zespół 

precyzyjnie formułował swoje oczekiwania, co pozwalało na dostarczanie oczekiwanej 

dokumentacji.” 

• „Nie sugerujemy zmian w pracy zespołów oceniających. Jakość wizyty zespołu oceniającego 

na naszym Wydziale nie stanowi podstawy do sugerowania takich zmian.” 

• „Praca zespołu była właściwie rozłożona w zakresie przedmiotu oceny i przeznaczonego na 

nią czasu. Nie uważamy, aby poszczególnym zadaniom poświęcać więcej czasu niż miało to 

miejsce w trakcie wizytacji.” 

• „Zespół działał sprawnie, jasno i precyzyjnie formułując swoje oczekiwania. Nie mamy uwag 

krytycznych.” 

• „Jedyną kwestią krytyczną, jaką chcielibyśmy przedstawić, to czas wysłania informacji o 

ewaluacji kierunku. Wysyłanie jej na początku sierpnia nie jest najwłaściwszym rozwiązaniem 

biorąc pod uwagę specyfikę pracy uczelni. Jest to m.in. czas urlopów pracowników uczelni, co 

nie sprzyja przygotowaniu raportu samooceny w oczekiwanym przez PKA terminie.” 

 

W ankietach brak jest ocen negatywnych („2”), sformułowano natomiast jeszcze jedną ocenę 

zdecydowanie negatywną („1”). Dotyczyła ona pytania „Jak ogólnie oceniacie Państwo pracę zespołu 

oceniającego?”. Jednocześnie jednak analiza pytań otwartych prowadzi do wniosku, że był to wynik 

błędu, bowiem ocenie towarzyszyły takie komentarze: 

• brak uwag krytycznych  co do pracy zespołu; 

• wskazano, że „zespół wykazywał dbałość o spokojny przebieg wizytacji. Dociekliwość 

ekspertów upewniała nas o rzetelności i wysokim poziomie merytorycznym oceny. 

Rzeczowość i profesjonalizm cechująca dyskusje na temat poszczególnych kryteriów 

dawała ocenianym poczucie podmiotowości.” 

 



 

Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania zamknięte przedstawiają się następująco: 
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1. Czy Biuro PKA przysłało Państwu informację o planowanej wizytacji 

wystarczająco wcześnie, aby można się było do niej dobrze przygotować?
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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 

jakości kształcenia?

Ocena 5 Ocena 4

74%
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4. Czy czas trwania wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości 

kształcenia?

Ocena 5 Ocena 4
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5. Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób 

zrozumiały?

Ocena 5 Ocena 4
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6. Czy zespół oceniający formułował swoje oczekiwania w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa?

Ocena 5 Ocena 4
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7. Czy postawa i zachowanie członków zespołu oceniającego w trakcie 

całej wizytacji świadczyły o poszanowaniu standardów etycznych?

Ocena 5

95%

5%

8. Czy podsumowanie pracy zespołu oceniającego podczas spotkania z 

władzami uczelni było poparte rzeczową i obiektywną argumentacją?

Ocena 5 Ocena 4
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9. Czy wizytacja okazała się pomocna w rozwiązywaniu bieżących 

problemów dotyczących ocenianego kierunku / jednostki? 

Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3 Ocena 2 Ocena 1
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10. Czy wizytacja okazała się pomocna w ukierunkowywaniu ewentualnych 

zmian?

Ocena 5 Ocena 4 Ocena 3



 

 

Największy odsetek ocen zdecydowanie pozytywnych sformułowano w odniesieniu do pytania „Czy 

postawa i zachowanie członków zespołu oceniającego w trakcie całej wizytacji świadczyły o 

poszanowaniu standardów etycznych?” (100%), natomiast najmniejszy – w odniesieniu do pytania 

„Czy czas trwania wizytacji pozwolił na sprawną i rzetelną ocenę jakości kształcenia?” – 74%. 

 

3. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte. 

Ze względu na niewielką próbę badanych analiza odpowiedzi na pytania otwarte nie daje 

jednoznacznych wniosków. W większości uwagi mają charakter jednostkowy, brak jest także 

korelacji między ankietami dotyczącymi ocen programowych i instytucjonalnych. Jedynymi często 

powtarzającymi się ocenami są pozytywne opinie formułowane w odniesieniu do członków 

zespołów oceniających – ich życzliwość podkreśliło 42% ankietowanych, a profesjonalizm – 

57,8%. 
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11. Jak ogólnie oceniają Państwo jakość pracy zespołu oceniającego?

Ocena 5 Ocena 4 Ocena 1



a. Uwagi dotyczące sposobu i procesu formułowania ocen przez zespoły oceniające. 

Komentarz 
Liczba wystąpień w ocenach: 

Programowych Instytucjonalnych RAZEM 

Kryteria są przejrzyste i obiektywne 1 1 2 

Kryteria są zbyt mocno sformalizowane. 2 - 2 

Kryteria powinny uwzględniać fakt, że Uczelnie 

są w początkowej fazie wdrażania KRK 
- 1 1 

Występują niekiedy różnice w wymaganiach 

formalnych formułowanych przez różne zespoły 
1 - 1 

Należy więcej czasu poświęcić wskazaniu 

poprawy systemu zapewniania jakości 
1 - 1 

W ocenie kadry należy uwzględniać udział w 

badaniach prowadzonych przez uczelnię, 

członkostwo w komitetach redakcyjnych 
czasopism naukowych, udział w programach 

międzynarodowych, etc. 

1 - 1 

 

 

b. Uwagi dotyczące organizacji  i przebiegu wizytacji. 

Komentarz 
Liczba wystąpień w ocenach: 

Programowych Instytucjonalnych RAZEM 

Pisma z prośbą o przygotowanie raportu 

samooceny nie powinny być wysyłane w okresie 

wakacyjnym. 

2 - 2 

Więcej czasu należy poświęcać wizytacji bazy 

dydaktycznej 
- 2 2 

Więcej czasu należy poświęcić na spotkania z 
interesariuszami 

- 1 1 

Więcej czasu należy poświęcić na ocenę 
poziomu naukowo – artystycznego 

- 1 1 

Więcej czasu powinno się poświęcać na 

spotkania z kierownictwem 
1 - 1 

 

 

c. Uwagi dotyczące kwestii znajdujących się poza kompetencjami PKA / poza zakresem oceny. 

Komentarz 
Liczba wystąpień w ocenach: 

Programowych Instytucjonalnych RAZEM 

Zespoły powinny przeznaczać więcej czasu na 

dyskusję o KRK i przepisach 
2 - 2 

Wymiana wiedzy związanej z ocenianym 

kierunkiem powinna być bardziej intensywna 
1 - 1 

 

 



 

d. Uwagi dotyczące pracy zespołów oceniających. 

Komentarz 
Liczba wystąpień w ankietach 

Programowych Instytucjonalnych RAZEM 

Życzliwość 5 3 8 

Profesjonalizm 7 4 11 

 

 

 

4. Ankiety w poszczególnych zespołach PKA. 

W przypadku dwóch zespołów: nauk matematycznych – fizycznych i chemicznych oraz nauk 

medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej do PKA nie wpłynęły wypełnione 

kwestionariusze ankietowe.  
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Na podstawie przedstawionej powyżej próby sformułowano 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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