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Raport za rok akademicki 2019/2020 

- zajęcia dydaktyczne - 

Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne 
przeprowadzone w roku akademickim 2019/2020. 
Zbieranie danych odbyło się w dniach: 27 stycznia - 15 października 2020. 
Skala ocen była pięciostopniowa: 1 - nie zgadzam się całkowicie, 2 - nie zgadzam się, 3 - 
ani tak ani nie, 4 - zgadzam się, 5 - całkowicie się zgadzam. 

1. Zwrotność ankiet 
Zwrotność ankiet na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (WNoPiB) wyniosła w 
roku akademickim 2019/2020 18,77%, daje to ósme miejsce w kampusie toruńskim wśród 
wszystkich wydziałów i jednostek. Wskaźnik procentowy Wydziału ma stałą tendencję 
lekko wzrostową, wynosi nieco powyżej średniej na UMK. Poprawa o dwa miejsca w 
stosunku do roku 2017/2018. 
Stąd rekomendacja WRdsJK, aby w kolejnym roku intensywniej informować o akcji 
oceniania studentów, wykorzystywać w tym celu stronę internetową, facebook, USOS 
itp. 
Wskaźnik: poprawić swoją pozycję o 1 miejsce, a wskaźnik procentowy o 3-4 punktów 
procentowych. 

2. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych 
Uśredniona ocena zajęć dydaktycznych dla WNoPiB wyniosła 4,63, co jest wynikiem 
równym średniej dla UMK. Zajęcia dydaktyczne oceniane były w kategoriach: ocena 
prowadzącego zajęcia, efekty kształcenia. Można stwierdzić, że WNoPiB od kilku lat 
utrzymuje więcej niż dobry poziom w tej kategorii, chociaż zdarzają się jednostkowo 
zajęcia, których ogólna ocena jest poniżej 4 (dwa takie przedmioty). Należy podkreślić, że 
rok akademicki 2019/2020 był szczególny, ponieważ zajęcia w semestrze letnim odbywały 
się zdalnie. 
Stąd rekomendacja WRdsJK, aby w kolejnym roku podjąć działania (rozmowa z 
nauczycielami akademickimi, kierownictwo katedr - dodatkowe hospitacje), aby takie 
sytuacje nie miały miejsca. 
Wskaźnik: brak pracowników, których ogólna ocena jest niższa niż 4,0. 



2a. Efekty kształcenia 
Efekty kształcenia były analizowane w procedurze ewaluacyjnej na UMK w kilku 
kategoriach,. Podobnie, jak w poprzednio wyniki WNoPiB oscylowały w pobliżu średniej 
dla UMK. Dane szczegółowe dla wybranych kategorii: 
- Wynik średni dla WNoPiB 4,59, przy średniej dla UMK 4,57.  
- Kategoria: Program zawarty w sylabusie został zrealizowany - ocena średnia 4,64, przy 

wyniku UMK 4,66. 
- Kategoria: Treść zajęć i sposób ich prowadzenia umożliwiały osiągnięcie zawartych w 

sylabusie efektów kształcenia 4,57, przy średniej dla UMK 4,56. 
- Kategoria: To były wartościowe zajęcia 4,55, wynik dla UMK 4,50. 
Najwyżej ocenianymi zajęciami kursowymi (przy zachowaniu warunków - zwrotność co 
najmniej 10% i minimalna liczba ankiet 40) w roku akademickim 2019/2020 były: 
Komentarz społeczno-polityczny, Historia i polityka Australii, Francuscy i hiszpańscy 
teoretycy kontrrewolucji, Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, e-Urzędnik.  

2b. Ocena pracowników 
W roku akademickim 2019/2020 na WPNoPiB prowadziły zajęcia następujące grupy osób: 
pracownicy etatowi, doktoranci oraz pracownicy zewnętrzni (dwie osoby). Uśredniona 
prowadzącego wynosi 4,66 dla WNoPiB, przy średniej UMK 4,66. Najwyżej ocenionymi 
kategoriami w tym obszarze były: 
- Prowadzący wykazywał właściwy poziom kultury osobistej - 4,75 (średnia UMK 4,74), 
- Prowadzący był dostępny dla studentów na konsultacjach - 4,68 (średnia UMK 4,72), 
- Prowadzący był zawsze przygotowany do zajęć - 4,70 (średnia UMK 4,71), 
- Prowadzący efektywnie wykorzystywał czas przeznaczony na zajęcia - 4,64 (średnia 

UMK 4,62), 
- Prowadzący realizował w sposób jasny i zrozumiały - 4,57 (średnia UMK 4,53), 
- Prowadzący ocenił studentów sprawiedliwie - 4,59 (średnia UMK 4,62) 
Stąd rekomendacja WRdsJK, jakość zajęć dydaktycznych, jest niezmiernie ważna. 
Osiągnięcia dydaktyczne powinny być nagradzane.  
Wskaźnik: liczba wyróżnień dla pracowników za osiągnięcia dydaktyczne. 

W załączniku zestawienie wyników ocen według katedr. 

II Hospitacje 
W roku akademickim 2019/2020 ma WNoPiB przeprowadzono hospitacje, w ramach oceny 
pracy nauczyciela akademickiego. Procedurą hospitacyjną objęto także doktorantów. 
Hospitacje przeprowadzono zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 145 Rektora 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W większości przypadków hospitowane 



zajęcia oraz sposób organizacji procesu dydaktycznego zostały ocenione wysoko. 
Hospitowani nauczyciele akademiccy byli przygotowani do prowadzenia zajęć i realizowali 
je zgodnie z sylabusem. Hospitacja jest zapowiedziana. 
Stąd rekomendacja WRdsJK, zachęcać kierowników katedr do częstszego 
hospitowania zajęć, nie tylko w procedurze oceny pracownika, ale także na półmetku 
tej oceny. 
Wskaźnik: liczba hospitacji, nie związanych z oceną pracowniczą. 

W imieniu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia WNoPiB. 

W imieniu Rady ds. Jakości Kształcenia  
Dr hab. Beata Stachowiak-Panske prof. UMK 


