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Realizowane zadania WKZOJK                         
w roku ak. 2015/16

Podstawowym celem działania Komisji w tym czasie 
było: 
• analiza skuteczności działania wdrożonego na 

Wydziale systemu zapewnienia i oceny jakości po 
zmianach reorganizacyjnych, 

• przygotowanie raportu samooceny oraz 
przygotowanie pracowników i studentów do wizytacji 
PKA. 



Realizowane zadania WKZOJK                         
w roku ak. 2015/16



Relizowane zadania komisji 
programowych w roku ak.2015/2016
 Zaopiniowanie stopnia osiągnięcia założonych 

efektów kształcenia
 Korekta programów studiów oraz efektów 

kształcenia
 Korekta kart przedmiotów 
 Zaopiniowanie tematów prac dyplomowych
 Opracowanie nowego kierunku studiów 

(Inżynieria Zarządzania)
 Propozycja zmian nazwy specjalności 

(Zastosowanie informatyki w technice (ZIT))



Relizowane zadania komisji 
programowych w roku 2015/2016

 Zaopiniowanie stopnia osiągnięcia 
założonych efektów kształcenia

Rekomendacje:
 Rozważenie możliwości generowania raportów             

w oparciu o system Edukacja CL
 Rozważenie obowiązku uczestnictwa studentów 

na wykładach i zmniejszenia liczebności na 
zajęciach ćwiczeniowych

 Zwiększenie w bibliotece liczby książek                   
i czasopism dostępnych w wersji elektronicznej



Relizowane zadania komisji 
programowych w roku 2015/2016

 Zaopiniowanie tematów prac 
magisterskich

Opinia miała uwzględnić trzy kryteria:
 Adekwatność tematu do wymogów prac 

magisterskich 
 Zgodności z kierunkiem studiów 
 Poprawności redakcyjnej

Podjęte działania:
 Skorygowano lub zmieniono kilkadziesiąt tematów 

prac dyplomowych



Przedstawienie wyników ankietyzacji sem. 
zimowy 2015/2016

Wyniki ankietyzacji kursów z semestru zimowego 2015/2016 

Jednostka
Liczba dostępnych 

studentom e-
kwestionariuszy

Liczba 
wypełnionych e-
kwestionariuszy

Prcentowy 
udziałe-e-
kwestiona-

riuszy 
wypełnionych

W tym e-
kwestiona-

riuszy 
miarodajnych

Procentowy
udział-e-

kwestiona-
riuszy 

miarodajnych

Wydział Informatyki                                  
i Zarządzania 45.365 3.658 8.06% 3.229 88.27%

Politechnika 
Wrocławska 413.073 42.993 10.41% 38.637 89.87%



Przedstawienie wyników ankietyzacji sem. 
zimowy 2015/2016

Jednostka

Liczba słuchaczy 
uprawnionych do 
ankietyzowania 

zajęć

Liczba słuchaczy, 
którzy wypełnili 

ankiety co 
najmniej jeden 

e-kwestionariusz

Procentowy 
udział słuchaczy, 
którzy wypełnili 

co najmniej 
jeden e-

kwestionariusz

Liczba 
kursów, o 
których 

wypowiedziel
i się 

respondenci 
(po kodzie 

kursu)

Wydział Informatyki                                  
i Zarządzania 3.963 708 17.87% 689

Politechnika 
Wrocławska 32.613 6.935 21.26% 5.510

Wyniki ankietyzacji kursów z semestru zimowego 2015/2016 



Przedstawienie wyników ankietyzacji sem. 
letni 2015/2016

Wyniki ankietyzacji kursów z semestru letniego 2015/2016 

Jednostka

Liczba 
dostępnych 

studentom e-
kwestionariuszy

Liczba 
wypełnionych e-
kwestionariuszy

Prcentowy 
udziałe-e-

kwestiona- riuszy 
wypełnionych

W tym e-
kwestiona-

riuszy 
miarodajnych

Procentowy
udział-e-

kwestiona-
riuszy 

miarodajnych

Wydział Informatyki                                  
i Zarządzania 42.464 3.226 7.60% 2.884 89.40%

Politechnika 
Wrocławska 388.020 28.477 7.34% 25.752 90.43%



Przedstawienie wyników ankietyzacji sem. 
letni 2015/2016

Wyniki ankietyzacji kursów z semestru letniego 2015/2016 

Jednostka

Liczba słuchaczy 
uprawnionych do 
ankietyzowania 

zajęć

Liczba słuchaczy, 
którzy wypełnili 

ankiety co 
najmniej jeden 

e-kwestionariusz

Procentowy 
udział słuchaczy, 
którzy wypełnili 

co najmniej 
jeden e-

kwestionariusz

Liczba 
kursów, o 
których 

wypowiedziel
i się 

respondenci 
(po kodzie 

kursu)

Wydział Informatyki                                  
i Zarządzania 3.599 640 17.78% 716

Politechnika 
Wrocławska 29.634 4.605 15.54% 5.812



Ankietyzacja – 2014/2015 a 2015/2016

Porównanie wyników ankietyzacji kursów w r.a. 2014/2015 w r.a. 2015/2016 dla 
W8 oraz PWr



Ankietyzacja – wnioski

• Przyrost liczby wypełnionych e-kwestionariuszy zarówno na 
W8 oraz w skali całej uczelni

• Wciąż zbyt niska liczba zwrotów 
• Procentowy udział e-kwestionariuszy miarodajnych 

pozostaje na podobnym ok. 90% poziomie
• Procentowy udział słuchaczy, którzy wypełnili co najmniej 

jeden e-kwestionariusz uległ znacznemu zwiększeniu
• Studenci otrzymują zbyt dużo ankiet do wypełnienia

Rekomendacja: przygotowania planu ankietyzacji 
i wyodrębnienie jedynie kilku kursów do analizy w każdym 
semestrze



Hospitacje - protokół



Hospitacje w ujęciu ilościowym

Wskaźniki hospitacji zajęć w r.a. 2014/2015 dla W8.

Wskaźniki hospitacji zajęć w r.a. 2015/2016 dla W8.

147



Hospitacje w ujęciu ilościowym

Hospitacje 2015/2016

negatywna dostateczna dobra wyróżniająca brak danych Razem

INF_INS - zima 0 0 2 39 5 46
ZZZ - zima 0 1 5 32 1 39
INF_INS - lato 0 1 3 26 1 31
ZZZ - lato 0 0 7 34 8 49
Razem 0 2 17 131 15 165



Hospitacje w ujęciu ilościowym

Wskaźniki hospitacji zajęć w r.a. 2015/2016 dla W8.

Rekomendacje:
•Zorganizowanie zastępstwa przez kierownika 
Katedry/Zakładu oraz poinformowanie o tym fakcie 
pełnomocnika kierunku/prodziekana

147



Zainicjowanie prac nad anglojęzyczną wersją 
strony internetowej wydziału. 

Inne działania w r.a. 2015/16



Inne działania w r.a. 2015/16



Inne działania w r.a. 2015/16

Aktualizacja strony www dot. Wydziałowego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia



Aktualizacja strony www dot. Programów 
Kształcenia dla wszystkich kierunków 
prowadzonych na Wydziale

Inne działania w r.a. 2015/16



Aktualizacja strony www dot. Programów 
Kształcenia dla wszystkich kierunków 
prowadzonych na Wydziale

5. Inne działania w r.a. 2015/16



Analiza i ocena Systemu 
„Dyplomy”

Inne działania w r.a. 2015/16



Posiedzenie Konwentu Wydziału Informatyki                
i Zarządzania
8.06.2016 spotkanie przedstawicieli Konwentu Wydziału z wizytatorami
Polskiej Komisji Akredytacyjnej i władzami Wydziału

Podczas spotkania poruszono rodzaj i skuteczność współpracy 
Wydziału i Konwentu oraz szeroko rozumianego otoczenia 
biznesowego. 

Rekomendacje Komisji Programowej k. Zarządzanie:
• Współpraca z praktyką gospodarczą powinna mieć charakter

formalny w postaci zawarcia umów partnerskich z przedsiębiorcami.
• Większy udział „praktyków” w prowadzeniu zajęć

Inne działania w r.a. 2015/16



Narada posesyjna Wydziału Informatyki                      
i Zarządzania (17.11.2015)

Wybrane problemy zgłaszane przez studentów:

 Organizacyjne (godziny otwarcia dziekanatu
w weekendy, kolejki przy wydawaniu legitymacji)
 Dydaktyczne (trudności z komunikacją z niektórymi

prowadzącymi, niezgodność wykładanych treści
z kartami przedmiotów, absencja prowadzących na
zajęciach)

 Infrastrukturalne (brak stołówki w B4, zasięg Wi-Fi
czujki w toaletach)

Inne działania w r.a. 2015/16



Narada posesyjna Wydziału Informatyki                       
i Zarządzania (17.11.2015)

Podjęte działania (kadencja 2016/2017):

 Wydłużenie czasu otwarcia dziekanatu dla studentów
 Rozbudowa bezprzewodowego dostępu do Internetu

(budynek B1 i B4)
 Opracowanie narzędzia oceny przez studentów W8
warunków ze studiowania: planowana ewaluacja –
maj/czerwiec 2017

Inne działania w r.a. 2015/16



Harmonogram działań na 
r.a.2016/2017
• Opracowanie wspólnie z Pełnomocnikami Dziekana 

ds kierunków studiów procedur dyplomowania na 
Wydziale (wrzesień-listopad 2016)

• Powołanie zespołu ds ewaluacji wydziału pod 
kątem satysfakcji studentów (październik 2016)

• Opracowanie narzędzia ewaluacji satysfakcji 
studentów (październik- styczeń 2016/2017)

• Badania w zakresie satysfakcji studnetów  (maj 
2017)

• Analiza wyników i rekomendacje (wrzesień 2017)



Dziękuję za uwagę.
Radoslaw.Rynca@pwr.edu.pl

www.rynca.pl


