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Sprawozdanie Rady Programowej  

na kierunku Budownictwo 
z przeprowadzonej ankietyzacji zajęć  

zrealizowanych w semestrze zimowym roku ak. 2017/2018 
 
 

  Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wyników ankietyzacji dotyczącej zrealizowanych 
zajęć na kierunku Budownictwo w semestrze zimowym roku ak. 2017/2018 Rada 
Programowa opracowała niniejsze sprawozdanie. Podsumowanie i wnioski wynikające  
z przeprowadzonych analiz  zestawiono poniżej oddzielnie dla ocenianego kierunku oraz dla 
ocenianych pracowników. 
 

A. Wyniki ankietyzacji kierunku  (skala odpowiedzi 1-5, liczba odpowiedzi na 16 
pytań – 33, liczba odpowiedzi dot. 1. pytania o ocenę warunków noclegowych  
w domach studenckich – 20) 

 
          - średnia ze wszystkich odpowiedzi -  4,12 
          - najwyżej oceniono sprawność obsługi studentów przez Dziekanat – 4,76 
          - najniższą ocenę przypisano funkcjonalności USOSweb – 3,45 
          - niskie oceny uzyskała jakość witryn internetowych Uczelni  
            oraz organizacja zajęć dydaktycznych (plan zajęć) – 3,73 
          - aktywność organizacji studenckich, działalność Klubu Studenckiego,  
             warunki noclegowe w akademikach też oceniono nisko – poniżej 4 
 
Wnioski : warto się zastanowić, czy, i w jaki sposób można skutecznie poprawić poziom 
wymienionych powyżej słabo ocenianych form pracy wydziału.  
 
B. Wyniki ankiet pracowników kierunku – oceny przypisywane były do 

poszczególnych kursów ( łączna liczba kursów – 229 ) 
 

     Liczba kursów ocenianych przez mniej niż 15% osób zapisanych – 173 (76 %) 
Ocen tych kursów, jako niemiarodajne, nie uwzględniono przy obliczaniu 
średnich.  
Uwaga: 24 kursy nie miały żadnej oceny. 
 

              Liczba kursów ocenianych przez nie mniej niż 15% osób zapisanych – 56 (24 %) 
 

w tym , w przedziale  
                                    od 100 do 50 % osób zapisanych - 0 kursów 
                                    od 50 do 30 % osób zapisanych - 8 kursów 
                                    od 30 do 15 % osób zapisanych - 48 kursów 
 
 
 
 
 



 
Przeanalizowano uzyskane wyniki dla 56 kursów, a wyniki zestawiono poniżej 
 
   - średnia ocena –   4,49 
    
W przedziale ocen od 5,0 do 4,0    -  47 kursów (średnia 4,71) 
                               od 4,0 do 3,0   - 5 kursów (średnia 3,71) 
                               od 3,0 do 1,0   - 4 kursy ( średnia 2,11) 
 
 
 
Uwaga: Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie kursy (229 – 24), to średnia ocen 
wynosiłaby 4,65. 

 
 
Wnioski : Z 56 kursów, których oceny wzięto pod uwagę tylko 7 % uzyskało oceny poniżej 
3, a  84 % kursów oceniono powyżej 4. Wynik jest zadowalający.  
Podnosimy jednak ponownie problem związany ze zbyt małą aktywnością studentów  
w ankietyzacji pracowników. 
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