
Badanie Jakości Kształcenia
Opracowanie przedstawia całościowe wyniki badań dotyczących oceny zajęć dydaktycznych semestru zimowego 2021/2022 prowadzonych w okresie  
styczeń 2022–luty 2022 przez Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia UE Katowice przy użyciu platformy “Sphinxonline”. Badania przeprowadzono na 
próbie 130 148 respondentów. Zwrotność odpowiedzi 13 314 ankiet.

1. Ocena ogólna
Średnia Uniwersytetu dla wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym 2021/2022. 

Najmocniejsze strony, atuty wg studentów

Uwagi studentów

Średnia ogólna ze wszystkich pytań zawartych w ankiecie

4,26 / 5
Średnia

Twój głos się liczy!

Rodzaj działań Główne propozycje/uwagi studentów: Działania podjęte przez Uniwersytet: 

Ogólnouczelniane 
/dydaktyczne

→ Często niejasne wymagania

→ Warunki oceniania, w przypadku zajęć z W-F 
niedostosowanie do predyspozycji studentów

→ Niedostosowanie czasu przeznaczonego na 
egzamin/zaliczenie do stawianych wymagań

→ Rekomendacje dla prowadzących dotyczące 
ustalania i przedstawiania studentom 
wymagań dotyczących zaliczeń – Prorektor  
ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

Ogólnouczelniane 
/techniczne

→ Słaby sprzęt komputerowy, nie dla wszystkich

→ Sale często za małe, stan techniczny

→ Działania w zakresie poprawy infrastruktury  
– Kanclerz

Dydaktyczne  
na kierunkach

→ Treści wykładów powielane na zajęciach

→ Za mało lub za dużo godzin zajęć dla danego 
przedmiotu

→ Niepotrzebne na kierunkach przedmioty 
„zapychacze”

→ Przegląd zajęć pod kątem powielanych treści 
i właściwej liczby godzin dla przedmiotu  
– Kuratorzy

Doskonalące → Uwagi w odniesieniu do wybranych 
prowadzących

→ Ustalenie zadań doskonalących dla wybra-
nych prowadzących – Kierownicy Katedr

Właściwa obsada zajęć  
pod względem merytorycznym

Godne polecenia podejście  
prowadzących do studentów  

(szacunek, atmosfera,  
życzliwość, wsparcie)

Godne polecenia zajęcia Komunikacja na linii  
prowadzący – student



3. Top 5 programów

Top 5 najlepszej zwrotności na kierunkach

Twój głos się liczy! 
Dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych badaniach. 

5 najlepiej ocenianych kierunków na II stopniu studiów5 najlepiej ocenianych kierunków na I stopniu studiów

Logistyka (inżynierska)

Gospodarki i zarządzania 
publicznego

Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna

Informatyka i Ekonometria

Finance and Accounting 
for Business

Finanse i ekonomia 
biznesu

Analityka Gospodarcza

Finanse i zarządzanie 
w ochronie zdrowia

Ekonomia 

E-commerce

6. Wskaźniki odpowiedzi
Wielkość próby: 130 148 respondentów | Zwrotność odpowiedzi w Uczelni: 13 314 (10%)
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Pozostałe kierunki
poniżej 15%

Finance and Accounting for Business 
16%

Finanse i ekonomia biznesu oraz E-commerce 
15%

Ekonomia i finanse  
(w ramach Szkoły Doktorskiej)  

40%

Finanse i Rachunkowość (Filia w Rybniku) 
19%

respondentów deklaruje, że zawsze uczestniczy w zajęciach

respondentów uważa, że jest skłonne polecić zajęcia innym studentom/doktorantom, 
32% raczej poleci

respondentów uważa, że liczba godzin dydaktycznych jest odpowiednia  
dla realizowanych zajęć

2. Ocena według obszarów
Ocena prowadzącego

Ocena treści przedmiotu

Ocena warunków studiowania

4,39 / 5
Średnia

4,04 / 5
Średnia

4,06 / 5
Średnia


