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PO M-01 OCENA I MONITOROWANIE 

PROGRAMÓW ORAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Weryfikacja 
prowadzona przez 

nauczycieli 
akademickich 

Weryfikacja na 

podstawie wyrywkowej 

analizy dokumentacji 
 

Weryfikacja  
z wykorzystaniem 

opinii interesariuszy 

• karta doskonalenia 
przedmiotu  

• wnioski z weryfikacji 
kart doskonalenia 
przedmiotu 

• karta weryfikacji 

dokumentacji 

dydaktycznej  

• ankieta studenta - 
USOS 

• ankieta absolwenta  



Prowadzący zajęcia dydaktyczne ocenili następujące 

aspekty: 

- zgodność treści kształcenia z założonymi efektami 

kształcenia ujętymi w Karcie Opisu Przedmiotu, 

- stopień osiągnięcia zakładanych przedmiotowych efektów 

kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, 

- zastosowane metody dydaktyczne, 

- formę i warunki zaliczenia przedmiotu, 

- powiązanie przedmiotu z programem kształcenia, 

- infrastrukturę dydaktyczną. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywną ocenę 

stopnia osiągnięcia zakładanych przedmiotowych efektów 

kształcenia.  

Na podstawie zgłoszonych uwag opracowano 

wnioski doskonalące (załącznik). 

 

KARTY DOSKONALENIA PRZEDMIOTU 

 



Kierownicy Katedr oraz Dyrektorzy Instytutów dokonali 

wyrywkowej oceny losowo wybranej dokumentacji dydaktycznej.  

 

Wnioski: 

• kontrolowana dokumentacja dydaktyczna nie budzi, w opinii 

kierowników jednostek organizacyjnych, zastrzeżeń (brak uwag 

doskonalących w 99%), 

• rodzaj weryfikowanej dokumentacji oraz kryteria ich oceny 

zostały dobrane właściwe, 

• przedstawiona przez pracowników dokumentacja jest adekwatna 

do założonych efektów kształcenia ujętych w Kartach Opisu 

Przedmiotu, 

• zagadnienia zawarte w dokumentach stanowiących podstawę 

weryfikacji efektów kształcenia są zgodne z treściami 

programowymi wynikającymi z Karty Opisu Przedmiotu, 

• zastosowana forma zaliczenia pozwala na weryfikację efektów 

kształcenia. 

KARTY WERYFIKACJI DOKUMENTACJI 

DYDAKTYCZNEJ 

 



Liczba analizowanych kart (212 kart): 

 

Katedra Inżynierii Biosystemów (cykl zakończony w dwóch poprzednich latach)  

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów (84 karty) 

Katedra Logistyki (65 kart) 

Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki (22 karty) 

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki (41 kart) 

 

Pozostałe jednostki nie prowadziły weryfikacji dokumentacji dydaktycznej w 

roku akademickim 2016/2017. 

  

Uwagi dotyczące realizacji procedury: 

 

• należy zwrócić uwagę na brak zróżnicowania ocen w 12 Kartach weryfikacji 

efektów kształcenia przedmiotu na podstawie przeglądu dokumentacji 

dydaktycznej, co stanowi 5,6% analizowanych przedmiotów (w ubiegłym 

roku 7,2%), 

• weryfikacja dokumentacji tylko w kilku przypadkach wiązała się  

z opracowaniem wniosków i zaleceń dla nauczycieli akademickich. 
 

KARTY WERYFIKACJI DOKUMENTACJI 

DYDAKTYCZNEJ 



Wnioski ogólne z przeprowadzonych badań: 

 

• liczba ocenionych przedmiotów: 132 (sem. zimowy), 66 (sem. letni) 

 

• średnia ocena zajęć dydaktycznych:  

 

 

 

ANKIETY STUDENTA – WYNIKI OGÓLNE 

 

Wartość 

średnia 

Wartość min Wartość max  

2016/2017  

sem. letni 

sem. zimowy 

 

9,38 

8,94 

 

1,65 

1,27 

 

10 

10 

2015/2016 

sem. letni 

sem. zimowy 

 

8,99 

8,9 

 

4,03 

4,94 

 

10 

10 



Wnioski ogólne z przeprowadzonych badań: 

 

• średnia ocena nauczyciela akademickiego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• procent osób, które udzieliły odpowiedzi w poszczególnych grupach 

zajęciowych, wartość średnia 32% (sem. zimowy), 30% (sem. letni). 

ANKIETY STUDENTA – WYNIKI OGÓLNE 

 

Wartość 

średnia 

Wartość min wartość max  

2016/2017  

sem. letni 

sem. zimowy 

 

9,47 

9,12 

 

2,1 

4,06 

 

10 

10 

2015/2016 

sem. letni 

sem. zimowy 

 

9,27 

9,03 

 

3,18 

4,17 

 

10 

10 



  

ANKIETY ABSOLWENTA –  
LICZBA ZEBRANYCH ANKIET STANOWIŁA 31% WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW 

Lp. Oceniana kategoria 

1. Wykłady 

2. ćwiczenia 

3. laboratoria 

4. projekty 

5. seminaria 

6. praktyki 

7. pracownicy samodzielni  

8. adiunkci  

9. wykładowcy, starsi wykładowcy 

10. asystenci i doktoranci 

11. pracownicy obsługi 

administracyjnej  

Pytanie V  Jak oceniasz ogólny poziom studiów i jakość kadry? 

• ankietowani najlepiej ocenili pracowników obsługi administracyjnej = 4,37 

(4,25 rok temu) oraz wykładowców = 4,37 (4,07 rok temu), a najniżej – 

laboratoria i praktyki = 3,53 (3,51 rok temu). Praktyki uzyskały najniższą 

medianę równą 3 ( w ubiegłym roku laboratoria). Mediana dla wszystkich 

pozostałych ocenianych kategorii wynosi 4.  

Wykres 1. Średnie i mediany wyznaczone dla kolejnych 11 kategorii     Tabela 1. Oceniane kategorie 

Pytanie V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

 średnia

 mediana

kategoria 



  

ANKIETY ABSOLWENTA 

 
Lp. Oceniana kategoria 

1. wykłady 

2. ćwiczenia 

3. laboratoria 

4. projekty 

5. seminaria 

6. praktyki 

7. pracownicy samodzielni 

8. adiunkci  

9. wykładowcy, starsi wykładowcy 

10. asystenci i doktoranci 

11. pracownicy obsługi 

administracyjnej  

Wykres 2. Porównanie wyników z kolejnych lat                                         Tabela 2. Oceniane kategorie 

Pytanie V - porównanie wyników z kolejnych lat
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ANKIETY ABSOLWENTA 

 Pytanie VI  Jak oceniasz równomierność obciążenia pracą (nauka, 

sprawozdania, prace projektowe itp.) w trakcie studiów?  

 

• większość absolwentów 58% wybrała ocenę: dość dobrze rozłożone 

obciążenia. 

 

Oznaczenie kategorii: 

1 - bardzo dobrze rozłożone obciążenia 

2 - dość dobrze rozłożone obciążenia 

3 - przeciążenia w semestrach 

4 – niedociążenia i przeciążenia w semestrach 

5 – zdecydowanie nierównomierne obciążenia 
kategoria 

Wykres 3. Ocena równomierności obciążenia pracą  

Pytanie VI
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ANKIETY ABSOLWENTA 

 Pytanie VII  Jak oceniasz logiczną kolejność treści programowych w trakcie 

studiów? 

 

• większość absolwentów (68%) wybrała ocenę: raczej dobrze ułożona 

kolejność treści programowych. 

Oznaczenie kategorii: 

1 - bardzo dobrze ułożona 

kolejność treści 

programowych 

2 - dobrze ułożona kolejność 

treści programowych 

3 – raczej dobrze ułożona 

kolejność treści 

programowych 

4 – raczej źle ułożona 

kolejność treści 

programowych 

5 – zdecydowanie źle ułożona 

kolejność treści 

programowych 

 

Wykres 4. Ocena kolejności treści programowych  

kategoria 

Pytanie VII

1 2 3 4

VII

0

2

4

6

8

10

12

14

L
ic

z
b

a
 o

b
s
.

5%

16%

68%

11%



  

ANKIETY ABSOLWENTA 

 Pytanie VIII  Czy występuje zbędne powtarzanie treści programowych w 

trakcie studiów? 

 

• większość absolwentów (37%) wybrała ocenę: występuje powtarzanie treści 

programowych w celu nawiązania do nowych zagadnień. 

Oznaczenie kategorii: 

1 - nie występuje zbędne 

powtarzanie treści 

programowych  

2 - występuje powtarzanie 

treści programowych w celu 

nawiązania do nowych 

zagadnień 

3 – występuje powtarzanie 

treści programowych, które 

jest zbędne 

4 – dość często treści 

programowe się powielały 

5 – zdecydowanie zbyt często 

treści programowe się 

powielały 

 
Wykres 5. Ocena kolejności treści programowych  

kategoria 

Pytanie VIII
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ANKIETY ABSOLWENTA 

 Pytanie IX  Jak oceniasz efekty kształcenia w Politechnice Opolskiej?  

(1 –w małym stopniu, 5 - w dużym stopniu). 

 

• przy ocenie efektów kształcenia w PO absolwenci na ogół wskazują na fakt 

dobrego i bardzo dobrego opanowania poszczególnych umiejętności oraz 

wiedzy 

Wykres 5. Ocena efektu kształcenia (1)  kategoria 



  

ANKIETY ABSOLWENTA 

 Pytanie IX  Jak oceniasz efekty kształcenia w Politechnice Opolskiej?  

(1 –w małym stopniu, 5 - w dużym stopniu). 

 

Wykres 5. Ocena efektu kształcenia (2)  

kategoria 

kategoria 

Wykres 6. Ocena efektu kształcenia (3)  



  

ANKIETY ABSOLWENTA 

 Pytanie IX  Jak oceniasz efekty kształcenia w Politechnice Opolskiej?  

(1 –w małym stopniu, 5 - w dużym stopniu). 

 

Wykres 7. Ocena efektów kształcenia (4)  
kategoria 

kategoria 

Wykres 8. Ocena efektu kształcenia (5)  



PO M-02 OCENA JAKOŚCI I WARUNKÓW 

PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Hospitacje 
zajęć 
dydaktycznych 

 

 

• hospitacje mają na celu diagnozę, 
ewaluację oraz doskonalenie procesu 
dydaktycznego z uwzględnieniem 
oceny warunków prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i infrastruktury 
dydaktycznej 

 

• 20 hospitacji w semestrze zimowym 

• 20 hospitacji w semestrze letnim 

 

• pozytywna ocena hospitowanych zajęć 

 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 


