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W roku akademickim 2009/2010 przeprowadzono badanie jakości kształcenia, które pozwala
poznad opinie studentów na temat jakości prowadzonych zajęd przez poszczególnych nauczycieli
akademickich.
Badanie to zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Regulaminu przeprowadzania
oceny jakości zajęd dydaktycznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Największa
zmiana, w stosunku do wcześniej prowadzonych badao, dotyczyła przedmiotu badao. W roku
akademickim 2009/2010 ocenie podlegały zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich,
którzy:
- prowadzili zajęcia z danego przedmiotu po raz pierwszy,
- w danym roku akademickim rozpoczęli współpracę z Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
- uzyskali niskie noty oceny jakości zajęd dydaktycznych w poprzedniej edycji badania,
- uzyskali niskie wyniki hospitacji zajęd,
- na wniosek samego nauczyciela akademickiego,
- prowadzili zajęcia na studiach dofinansowanych ze środków unijnych. Ocena zajęd jest wymogiem
koniecznym prowadzonej ewaluacji całego projektu.
W ramach badao dokonywano ocen kilku przedmiotów prowadzonych przez danego wykładowcę.
Jeżeli dany wykładowca prowadził zajęcia dydaktyczne z różnych zakresów tematycznych np.: kilka
różnych wykładów lub dwiczenia do różnych wykładów to ocenie podlegały co najmniej 2 różne
wykłady lub 2 różne zajęcia dwiczeniowe. Jeżeli wykładowca prowadził zajęcia dwiczeniowe w kilku
grupach, ale w ramach jednego tematu to ocenie podlegały zajęcia prowadzone w co najmniej 2
grupach dwiczeniowych.
Uwzględniając powyższe wytyczne listę osób wytypowanych do oceny jakości zajęd sporządzili
prodziekani odpowiedzialni za kształcenie na danym kierunku studiów.
Ankietyzację prowadzono w semestrze zimowym i letnim, zarówno w siedzibie Uczelni w Dąbrowie
Górniczej, jak i w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Cieszynie. Podstawą uzyskanych wyników
była analiza 14 239 ankiet, w tym:
a. 9 914 ankiet przeprowadzonych wśród studentów kształcących się w siedzibie WSB w Dąbrowie
Górniczej,
b. 4 325 ankiet w ZOD Cieszyn.
Badanie objęło 257 nauczycieli prowadzących wykłady, dwiczenia, lektoraty i zajęcia laboratoryjne, w
tym:
a. 198 w siedzibie Uczelni ( 81 osób w semestrze zimowym i 117 w letnim),
b. 59 nauczycieli prowadzących zajęcia w ZOD Cieszyn (39 osób w semestrze zimowym i 20 w
semestrze letnim).
Zestawienie danych zawiera:

- wykaz uzyskanych ocen dla nauczyciela prowadzącego konkretny przedmiot w konkretnym
semestrze w siedzibie WSB i w ZOD Cieszyn (zestawienie alfabetyczne),
- zestawienie uzyskanych ocen według uzyskanych średnich ocen w danym semestrze studiów, w
siedzibie Uczelni i w ZOD Cieszyn.
Przy interpretacji wyników warto zwrócid uwagę na ilośd wypełnionych ankiet, oraz na oceny danego
wykładowcy odnoszące się do różnych przedmiotów. W przypadkach, gdy oceny różnych
przedmiotów prowadzonych przez tego samego nauczyciela, w znaczący sposób się różnią, warto
prześledzid indywidualne wydruki, które pokazują, które kryteria są nisko ocenione przez studentów.
W trakcie badania studenci oceniali nauczyciela biorąc pod uwagę 11 kryteriów, m.in.:
komunikatywnośd

wykładowcy,

dostępnośd

wykładowcy,

umiejętnośd

zainteresowania

przedmiotem, umiejętnośd zainspirowania studentów do samodzielnego myślenia, terminowośd
realizacji zajęd, stosunek nauczyciela do studentów (życzliwośd, kultura osobista).
Biorąc pod uwagę uzyskane dane, przedstawione w tabeli 1 i 2 widad, że średnia ocen dla wszystkich
ocenianych wykładowców przedstawia się identycznie w siedzibie WSB, w Dąbrowie Górniczej jak i w
Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Cieszynie. W semestrze letnim wynosiła 4,4 a w letnim 4,5.
Tab. 1. Zestawienie danych badania jakości kształcenia prowadzonych zajęd w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

Semestr
Kryterium

Semestr letni

zimowy

Najwyższy wynik

4,9

5,0

Najniższy wynik

3,1

2,8

Średni wynik dla całej populacji badanych

4,5

4,4

Tab. 2. Zestawienie danych badania jakości kształcenia prowadzonych zajęd w Wyższej Szkole Biznesu
w ZOD Cieszyn
Semestr
Kryterium

Semestr letni

zimowy

Najwyższy wynik

4,9

5,0

Najniższy wynik

3,5

3,5

Średni wynik dla całej populacji badanych

4,5

4,4

Wyniki poniżej średniej 4,0 stanowią maksymalnie 10% badanej populacji nauczycieli akademickich.
W siedzibie Uczelni w Dąbrowie Górniczej połowa z ocenianych nauczycieli uzyskała bardzo dobre
wyniki, mieszczące się w przedziale pomiędzy 5,0 a 4,6. Podobne proporcje widad także wśród
nauczycieli prowadzących zajęcia w ośrodku zamiejscowym, za wyjątkiem semestru letniego, w
którym bardzo wysokie wyniki uzyskało 35% nauczycieli. Tabele 3-4 przedstawiają ilościową
reprezentację ocen mieszczących się w poszczególnych przedziałach.
Tab. 3 Częstotliwośd uzyskiwanych średnich ocen wśród nauczycieli akademickich pracujących w WSB
w Dąbrowie Górniczej.
Semestr zimowy
Przedział wyników

Semestr letni

ilość

procent

ilość

procent

5,0 – 4,6

41

50

60

51,2

4,5 – 4,0

33

40,7

46

39,3

Poniżej 4,0

7

9,3

11

9,4

suma

81

100,0

117

100,0

Tab. 4 Częstotliwośd uzyskiwanych średnich ocen wśród nauczycieli akademickich pracujących w WSB
ZOD Cieszyn.
Semestr zimowy
Przedział wyników

Semestr letni

ilość

procent

ilość

procent

5,0 – 4,6

20

51,2

7

35,0

4,5 – 4,0

18

46,1

11

55,0

Poniżej 4,0

1

2,6

2

10,0

suma

39

100,0

20

100,0

