Przykładowa informacja : Całkowita próba
Wielkość próby : 24460 odpowiedzi

Badanie Jakości Kształcenia
Opracowanie przedstawia całościowe wyniki badań dotyczących oceny zajęć dydaktycznych semestru letniego 2020/2021 prowadzonych w okresie
marzec 2021 – czerwiec 2021 przez Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia UE Katowice przy użyciu platformy “Sphinxonline”. Badania przeprowadzono
na próbie 100 493 respondentów. Zwrotność odpowiedzi 16 244 ankiet.

Twój głos się liczy!
Główne propozycje / uwagi studentów:

Działania podjęte przez Uniwersytet:

→ Zwiększenie nacisku na kryteria oceniania
(zgodność z sylabusem).

→ Rekomendacja dla Kuratorów i Menedżerów kierunków
w zakresie organizacji cyklicznych spotkań z prowadzącymi
zajęcia i studentami.

→ Aktualizacja (przegląd) programów studiów pod
względem ilości przedmiotów i ilości godzin.
→ Usprawnienie komunikacji i zwiększenie wzajemnej
interakcji na linii student – prowadzący zajęcia.

→ Przygotowanie i wdrożenie wytycznych w zakresie
hybrydowej formy nauczania.

→ Zwiększenie nacisku na bezpośredni kontakt
z prowadzącym oraz udostępnianie materiałów
dydaktycznych.

→ Zapewnienie dostępu do materiałów w formie
elektronicznej (e-learning asynchroniczny)

→ Zwiększenie nacisku na praktyczne aspekty realizacji
zajęć.

→ Nawiązywanie współpracy z otoczeniem biznesowym.

→ Zapewnienie konsultacji w formie zdalnej

→ W 2021 w ramach partnerstwa strategicznego
nawiązano współpracę z sześcioma partnerami
nad kierunkami: Finanse i rachunkowość, Finanse
menedżerskie, E-commerce, Finance and Accounting
for Business, International Business.

1. Ocena ogólna

Średnia Uniwersytetu dla wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim 2020/2021.
Obliczona średnia – 15 pytań

4,49

/5

Średnia

2. Ocena według obszarów
Ogólna ocena zajęć dydaktycznych

4,48 / 5
Średnia

Strona organizacyjna zajęć dydaktycznych

4,68 / 5
Średnia

Nauczanie i metody oceny studenta

4,64 / 5
Średnia

Ocena prowadzącego

4,50 / 5
Średnia

Wpływ zajęć dydaktycznych na rozwój studentów

4,31 / 5
Średnia

Badanie Jakości Kształcenia
3. Top 5 programów
5 najlepiej ocenianych kierunków na I stopniu studiów

5 najlepiej ocenianych kierunków na II stopniu studiów

Gospodarka miejska
i nieruchomości

4,79

Międzynarodowe
stosunki gospodarcze

4,93

Dziennikarstwo
i komunikacja
społeczna

4,74

Finanse i zarządzanie
w ochronie zdrowia

4,76

Gospodarka turystyczna

4,70

Gospodarka
przestrzenna

4,68

Finanse i zarządzanie
w ochronie zdrowia

4,69

Przedsiębiorczość
i finanse

4,59

Finanse i rachunkowość
(Rybnik)

4,58

Logistyka

4,53

4. Wskaźniki odpowiedzi

Wielkość próby: 100 493 respondentów | Zwrotność odpowiedzi w Uczelni: 16 244 (16%)

Top 5 najlepszej zwrotności na kierunkach
Szkoła Doktorska
33%

Finanse i rachunkowość (Filia w Rybniku)
26%
Gospodarka miejska i nieruchomości
25%

Kierunek Rachunkowość i podatki
39%

Pozostałe kierunki
poniżej 25%

Twój głos się liczy!

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych badaniach.

