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Opole, listopad 2021 

dr Anna Koziarska 

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki  

 

Analiza ankiet absolwentów  

Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki 

Analiza ankiet absolwentów prowadzona jest na wydziale od roku akademickiego 

2014/2015 w niezmienionej formie, przy czym od roku akademickiego 2020/2021 ankiety 

wypełniane są przez absolwentów w formie elektronicznej.  

W roku akademickim 2020/2021 zebrano ankiety absolwentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki (WIPIL), po obronach prac 

dyplomowych w semestrze zimowym (luty 2021). Respondenci, po raz pierwszy w historii, 

ocenili jakość nauczania w warunkach pandemicznych czyli z zastosowaniem technik 

kształcenia na odległość (platforma moodle). Obrony również odbyły się w formie zdalnej. 

Absolwenci wypełniając ankiety mają na uwadze cały tok studiów, ale z pewnością dwa 

semestry, które prowadzone były zdalnie, istotnie wpłynęły na ich ostateczne oceny. W roku 

akademickim 2019/2020 ankiety zebrano również tylko po semestrze zimowym (luty 2020), 

gdyż obowiązująca wówczas papierowa wersja ankiet nie mogła być wykorzystana 

w semestrze letnim z powodu zaistniałej, nagłej sytuacji pandemicznej.  

Ankieta składała się z dziewięciu pytań, z których cztery pierwsze dotyczyły powodów 

podjęcia studiów na uczelni technicznej, w Politechnice Opolskiej oraz opinii na temat 

charakterystyki „dobrej” uczelni technicznej oraz Politechniki Opolskiej. Pytania V-IX 

dotyczyły m.in. oceny ogólnego poziomu studiów i jakości kadry, równomierności obciążenia 

pracą, logicznej kolejności treści programowych oraz efektów uczenia się. 

Niniejsza analiza statystyczna jest porównaniem wyników ankiet zebranych po kształceniu na 

odległość z wynikami po nauczaniu tradycyjnym czyli badaniem wpływu warunków 

kształcenia (tradycyjne vs. na odległość) na opinie jakości kształcenia wyrażone przez 

absolwentów Politechniki Opolskiej z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Z tego 

powodu, przedmiotem niniejszej analizy jest opracowanie pytań V-IX. Do obliczeń 

zastosowano program STATISTICA. 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zebrano 43 ankiety absolwentów 

WIPiL studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I-go i II-go stopnia. Liczba zebranych 

ankiet stanowiła zaledwie 26% wszystkich absolwentów. Uwzględniono następujące 

kierunki: 

 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), studia I-go i II-go stopnia: razem 23 ankiety 

(31% wszystkich absolwentów tego kierunku),  

 Logistyka (LOG), studia I-go i II-go stopnia: 16 ankiet, (21% wszystkich 

absolwentów tego kierunku),  
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 Inżynieria Bezpieczeństwa (IB), studia I-go stopnia: 1 ankieta (33% wszystkich 

absolwentów tego kierunku),  

 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (TZIZC), studia I-go stopnia: 3 ankiety 

(38% wszystkich absolwentów tego kierunku). 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zebrano 103 ankiety absolwentów 

WIPiL studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I-go i II-go stopnia. Liczba zebranych 

ankiet stanowiła 90% wszystkich absolwentów. Uwzględniono następujące kierunki: 

 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I-go i II-go stopnia: razem 39 ankiet (100% 

wszystkich absolwentów tego kierunku),  

 Logistyka, studia I-go i II-go stopnia: 43 ankiety, (81% wszystkich absolwentów tego 

kierunku),  

 Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I-go stopnia: 6 ankiet (86% wszystkich 

absolwentów tego kierunku),  

 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia I-go stopnia: 15 ankiet (100% 

wszystkich absolwentów tego kierunku). 

W tabeli 1 zebrano zestawiania ilościowe liczby zebranych ankiet w wersji elektronicznej 

(2021) i papierowej (2020). 

Kierunek ZIP LOG IB TZIZC Suma 
Liczba ankiet (2021)

 
23 16 1 3 43 

Liczba absolwentów (2021)
 

74 78 3 8 163 
Liczba ankiet (2020)

 
39 43 6 15 103 

Liczba absolwentów (2020)
 

39 53 7 15 114 
Tabela 1 

 

Pytanie V ankiety brzmiało: 

„Jak oceniasz ogólny poziom studiów i jakość kadry? PROSZĘ OCENIĆ KAŻDĄ 

KATEGORIĘ W SKALI 1 – 5 (1 – najniższa ocena, 5 – najwyższa ocena)” 

Lp. Oceniana kategoria Ocena 

1. wykłady 1   2   3   4   5 

2. ćwiczenia 1   2   3   4   5 

3. laboratoria 1   2   3   4   5 

4. projekty 1   2   3   4   5 

5. seminaria 1   2   3   4   5 

6. praktyki 1   2   3   4   5 

7. pracownicy samodzielni (prof., dr hab.) 1   2   3   4   5 

8. adiunkci  1   2   3   4   5 

9. wykładowcy, starsi wykładowcy 1   2   3   4   5 

10. asystenci i doktoranci 1   2   3   4   5 

11. pracownicy obsługi administracyjnej  1   2   3   4   5 
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W tabeli 2 przedstawiono wartości podstawowych charakterystyk liczbowych obliczonych na 

podstawie danych z roku 2020 i 2021, a na rysunkach 1, 2 i 3 ilustracje graficzne niektórych 

z nich. 

 

Tabela 2. Podstawowe charakterystyki liczbowe dla ocen dla badanych 11 kategorii w latach 2020 i 2021 

 

Rys.1. Porównanie średnich arytmetycznych ocen dla 11 badanych kategorii w latach 2020 i 2021 

Na rysunku 1 widać wyraźnie, że przeciętne oceny kolejnych kategorii w roku 2021 zmalały. 

Wyjątek stanowi kategoria V_6 – praktyki, które zostały ocenione lepiej przez absolwentów, 

którzy doświadczyli kształcenia na odległość. Przyczyną tego faktu jest, być może, większa 

elastyczność w zarządzaniu czasem poświęcanym na naukę i praktykę, która była możliwa 

dzięki nauce i pracy zdalnej.  

Największe zmniejszenie przeciętnej oceny dotyczyło seminariów, asystentów i doktorantów 

oraz pracowników obsługi administracyjnej. 
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Rys. 2. Porównanie odchyleń standardowych ocen dla 11 badanych kategorii w latach 2020 i 2021 

Na rysunku 2 widać wyraźnie, że odchylenia standardowe dla wszystkich kategorii są większe 

w roku 2021. Oznacza to, że przeciętne odchylenia od średniej oceny we wszystkich 

kategoriach były większe w roku 2021. Wielu studentów miało poważne problemy 

z przystosowaniem się do studiowania z zastosowaniem technik kształcenia na odległość i ich 

oceny były niskie, natomiast część studentów przystosowała się do tej formy kształcenia 

odnajdując w niej m.in. większą swobodę organizacji czasu i ich oceny były wyższe, stąd 

w roku 2021 obserwuje się większe zróżnicowanie ocen. 

 

Rys. 3. Porównanie wykresów pudełkowych dla ocen badanych kategorii w latach 2020 i 2021 

Na rysunku 3 zestawiono wykresy pudełkowe ilustrujące przeciętne oceny oraz poziom ich 

zróżnicowania dla wszystkich kategorii w latach 2020 i 2021. Biorąc pod uwagę obliczenia 

zestawione w tabeli 1 oraz ich ilustracje graficzne (rysunki 1 i 3), można wysunąć hipotezy, 

że forma kształcenia na odległość pogarsza ocenę seminariów (V_5), asystentów 

i doktorantów (V_10) oraz pracowników obsługi administracyjnej (V_11). Można również 

sformułować hipotezę, że forma kształcenia na odległość poprawia ocenę praktyk (V_6). 

Ponieważ dane nie pochodzą z populacji o rozkładzie normalnym, do weryfikacji 

postawionych hipotez zastosowano nieparametryczny test U Manna - Whitneya, którego 

wyniki zebrano w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wyniki testu U Manna -Whitneya dla badanych 11 kategorii w latach 2020 i 2021 

Z tabeli 2 wynika, że na poziomie istotności 0,05, można uznać, że nauczanie 

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość pogarsza oceny seminariów (V_5), 

asystentów i doktorantów (V_10) oraz pracowników obsługi administracyjnej (V_11). 

Natomiast nauczanie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość nie wpływa istotnie 

na ocenę praktyk (V_6) dla których p=0,232>0,05. 

 

Pytanie VI ankiety brzmiało: 

„Jak oceniasz równomierność obciążenia pracą w trakcie studiów?” 

 

Absolwenci wypełniający ankietę w lutym 2020 roku (wersja papierowa) wybierali jedną 

spośród pięciu możliwych odpowiedzi: 

1. [ ] bardzo dobrze rozłożone obciążenia 

2. [ ] dość dobrze rozłożone obciążenia 

3. [ ] przeciążenia w semestrach……………….………………....................... 

4. [ ] niedociążenia w semestrach ..... ,  przeciążenia w semestrach ………… 

5. [ ] zdecydowanie nierównomierne obciążenia, podaj przykłady: ………… 

 

Absolwenci wypełniający ankietę w roku 2021 (wersja elektroniczna) wybierali jedną spośród 

trzech możliwych odpowiedzi: 

1. [ ] bardzo dobrze rozłożone obciążenia 

2. [ ] dobrze rozłożone obciążenia 

3. [ ] źle rozłożone obciążenia  

Przy wyborze 3 (źle rozłożone obciążenia) rozwija się możliwość wyboru: 
Lp. Oceniany semestr Nie dotyczy Przeciążenia Niedociążenia 

1. Semestr 1      

2. Semestr 2        

3. Semestr 3      

4. Semestr 4      

5. Semestr 5        

6. Semestr 6      

7. Semestr 7      

8. Semestr 8      

9. Semestr 9      

10. Semestr 10      

Zestawienie uzyskanych wyników przedstawiono na rysunku 4. Ponieważ odpowiedzi 4 i 5 

były dostępne tylko w roku 2020, a odpowiedzi 3 różniły się w latach 2020 i 2021, analiza 
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porównawcza w tym wypadku nie może mieć miejsca. Odpowiedzi 1 oraz 2 były podobne 

w badanych latach i widać tu jasno, że metody kształcenia na odległość nie wpłynęły 

znacząco na wybór odpowiedzi „bardzo dobrze rozłożone obciążenia” i „dobrze rozłożone 

obciążenia”. 

 

Rys.4. Ilościowe rozłożenie ocen równomierności obciążenia pracą w latach 2020 i 2021 
 

Pytanie VII ankiety brzmiało: 

„Jak oceniasz logiczną kolejność treści programowych w trakcie studiów? (PROSZĘ 

WYBRAĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ)” 

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, przykłady: … 

5. [ ] zdecydowanie źle ułożona kolejność treści programowych, przykłady: … 

 

Zestawienie uzyskanych wyników przedstawiono na rysunku 5. Różnice w rozkładzie 

ilościowym wybranych odpowiedzi nie przekraczają 2%, co oznacza, że metody kształcenia 

na odległość nie wpłynęły znacząco na ocenę logicznej kolejności treści programowych 

w trakcie studiów. 

 
Rys.5. Ilościowe rozłożenie ocen logicznej kolejności treści programowych w latach 2020 i 2021 
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Pytanie VIII ankiety brzmiało: 

Czy występuje zbędne powtarzanie treści programowych w trakcie studiów? (PROSZĘ 

WSKAZAĆ JEDNĄ ODPOWIEDŹ) 

1. [ ] nie występuje zbędne powtarzanie treści programowych w żadnym z przedmiotów 

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, podaj przykłady: …………… 

5. [ ] zdecydowanie zbyt często treści programowe się powielały, podaj przykłady: … 

 

Zestawienie uzyskanych wyników przedstawiono na rysunku 6. Różnice w rozkładzie 

ilościowym wybranych odpowiedzi nie przekraczają 8%. Liczba najgorszych ocen (wybór 4, 

5) stanowiła co najwyżej 4% wszystkich ocen w danym roku i zmalała w czasie kształcenia 

na odległość. Największa różnica w zestawieniu ilościowym dotyczyła odpowiedzi 

„występuje powtarzanie treści programowych, które jest zbędne”. Natomiast wybór 

odpowiedzi „nie występuje zbędne powtarzanie treści programowych w żadnym 

z przedmiotów” w roku 2021 zmalał o 5% w stosunku do roku 2020. 

  
Rys. 6. Ilościowe rozłożenie ocen zbędnego powtarzania treści programowych w latach 2020 i 2021 

 

Pytanie IX ankiety brzmiało: 

„Jak oceniasz efekty kształcenia w Politechnice Opolskiej? PROSZĘ OCENIĆ KAŻDE 

STWIERDZENIE W SKALI 1 – 5 (1 –w małym stopniu, 5 - w dużym stopniu)”. 

Lp. Efekty kształcenia Ocena
 

1. Czy opanowałeś (opanowałaś) znajomość i zrozumienie podstawowych 

pojęć, modeli, teorii z zakresu kierunku, który studiowałeś? 

1   2   3   4   5 

2. Czy opanowałeś (opanowałaś) umiejętność pracy w zespole? 1   2   3   4   5 

3. Czy opanowałeś (opanowałaś) umiejętność wyszukiwania, przetwarzania 

i interpretacji danych z zakresu kierunku który studiowałeś? 

1   2   3   4   5 

4. Czy posiadasz zdolność do podjęcia dalszych studiów i stałego rozwoju? 1   2   3   4   5 

5. Czy opanowałeś (opanowałaś) umiejętność przekazywania informacji, 

idei, problemów i rozwiązań z obszaru kierunku który studiowałeś? 

1   2   3   4   5 
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W tabeli 3 przedstawiono charakterystyki liczbowe ocen efektów kształcenia w latach 2020 

i 2021, a interpretacje graficzne niektórych z nich przedstawiono na rysunkach 7 i 8. 

Z przeprowadzanych analiz wynika, że przeciętne oceny czterech efektów kształcenia (IX_1, 

IX_2, IX_3, IX_5) obniżyły się w warunkach kształcenia na odległość, natomiast przeciętna 

ocena jednego efektu (IX_4) wzrosła (tabela 3 i rysunek 7). Warto zwrócić uwagę, że 

mediana dwóch efektów kształcenia (IX_2, IX_4) wzrosła w warunkach pandemicznych, 

w pozostałych przypadkach nie zmieniła się (tabela 3 i rysunek 8). Zróżnicowanie ocen 

efektów kształcenia wzrosło w warunkach kształcenia na odległość z wyjątkiem efektu 

czwartego (IX_4), gdzie obserwowany jest spadek odchylenia standardowego i rozstępu 

(tabela 3, rysunki 7 i 8). 

 
Tabela 3. Charakterystyki liczbowe ocen efektów kształcenia w latach 2020 i 2021 

 
Rys.7. Porównanie średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych dla ocen efektów kształcenia 

  

Rys.8. Porównanie median i wartości ekstremalnych dla ocen efektów kształcenia 
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Na podstawie powyższych analiz, można sformułować hipotezę, że forma kształcenia na 

odległość wpływa na opanowanie efektów kształcenia. Ponieważ dane nie pochodzą 

z populacji o rozkładzie normalnym, do weryfikacji hipotezy statystycznej zastosowano 

nieparametryczny test U Manna -Whitneya, którego wyniki zebrano w tabeli 4. 

 
Tab. 4. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla badanych efektów kształcenia w latach 2020 i 2021 

Z tabeli 4 wynika, iż na poziomie istotności 0,05, można uznać, że nauczanie 

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość poprawia opanowanie czwartego efektu 

kształcenia, natomiast nie wpływa istotnie na opanowanie pozostałych efektów. 

PODSUMOWANIE 

 Wypełnianie ankiet w wersji elektronicznej wydaje się być mniej kłopotliwe niż 

w wersji papierowej, a mimo to, liczba respondentów biorących udział w badaniu 

znacząco spadła z 90% absolwentów w roku 2020 do 26% absolwentów w roku 2021. 

 Przeciętne oceny większości prowadzonych form zajęć (wykłady, ćwiczenia, 

laboratoria, projekty, seminaria) zmalały w warunkach pandemicznych, tylko praktyki 

zostały ocenione lepiej, ale zaobserwowane różnice są statystycznie istotne tylko 

w przypadku seminariów. 

 Przeciętne oceny wszystkich grup zawodowych nauczycieli akademickich zmalały 

w warunkach pandemicznych, ale zaobserwowane różnice są statystycznie istotne 

tylko dla asystentów i doktorantów oraz pracowników obsługi administracyjnej. 

 Studiowanie z zastosowaniem technik kształcenia na odległość, nie wpłynęło 

znacząco ani na ocenę równomierności obciążenia pracą w trakcie studiów, ani na 

ocenę logicznej kolejności treści programowych w trakcie studiów jak również, nie 

wpłynęło na ocenę występowania zbędnego powtarzania treści programowych 

w trakcie studiów.  

 Na poziomie istotności 0,05, można uznać, że nauczanie zdalne poprawiło 

opanowanie posiadania zdolności do podjęcia dalszych studiów i stałego rozwoju. 

Różnice w ocenie opanowania pozostałych efektów kształcenia są statystycznie 

nieistotne. 

 


