
Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 
2016/2017 

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. 
Jakości Kształcenia 

1. Zwrotność ankiet: na WNP zwiększyła się   zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć 
dydaktycznych z 12,24 % w roku akademickim 2014/2015  (średnia dla wszystkich Wydziałów 
wynosiła wówczas 10 %) do 15,72 % (średnia UMK to obecnie 13,50 %). WNP zajmuje wciąż 
wysokie 6 miejsce w zakresie zwrotności ankiet (po Wydz. Teologicznym, WNH, Wydz. 
Filolog., SPNJO  i  UCS) 

2. Ocena aspektów organizacyjnych: ogólna ocen zajęć na WNP wypada na poziomie 4,53 
(średnia UMK 4,60), średnia ocena prowadzących to 4,56 (UMK 4, 63) natomiast średnia 
ocena osiągniętych efektów kształcenia to  4,47 (UMK 4,54)  

3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców 
jak: 

- Poziom kultury osobistej  (4,66- średnia na UMK 4,72) 

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,60 - średnia dla UMK 4,70) 

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,66 - średnia dla UMK 4,71) 

- Efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,51 - średnia dla UMK 4,59) 

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak: 

-Sprawiedliwe ocenianie (4,47 - średnia dla UMK 4,58) 

- Realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,44 - średnia dla UMK 4,51) 

  

4. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia 

Studenci wysoko ocenili realizację programów zawartych w sylabusach 4,56 (średnia UK 4,62) oraz 
umożliwienie osiągnięcia zawartych w sylabusie efektów kształcenia 4,48 (4,54 dla UMK). 

Nieco niżej oceniono aspekt: czy były to wartościowe zajęcia? – 4,38 (4,46 dla UMK) 

Wnioski i rekomendacje: 

W roku akademickim 2017/2018 postanowiono  kontynuować działania zmierzające do zwiększenia 
zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowane zostanie  spotkanie dla 
studentów w maju 2018 na którym przedstawione zostaną zmiany wprowadzane w toku kształcenia 
w wyniku uwzględniania wyników ankiet. 

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowane zostaną  
pracownikom podczas Rady Wydziału w dniu 16 stycznia  2018 


