Przykładowa informacja : Całkowita próba
Wielkość próby : 24460 odpowiedzi

Badanie Jakości Kształcenia
Opracowanie przedstawia całościowe wyniki badań dotyczących oceny zajęć dydaktycznych semestru zimowego 2020/2021 prowadzonych w okresie
listopad 2020 – styczeń 2021 przez Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia UE Katowice przy użyciu platformy “Sphinxonline”. Badania przeprowadzono na próbie 108 667 respondentów. Zwrotność odpowiedzi 24 460 ankiet.

Twój głos się liczy!
Główne propozycje / uwagi studentów:

Działania podjęte przez Uniwersytet:

→ Zwiększenie nacisku na praktyczne aspekty realizowanych
zajęć.

→ Na każdym kierunku studiów nawiązywanie współpracy
z otoczeniem biznesowym, zawieranie umów patronackich
na poszczególnych kierunkach i zwiększenie udziału
praktyków w prowadzeniu zajęć.

→ Usprawnienie komunikacji i zwiększenie wzajemnej
interakcji na linii student-prowadzący zajęcia.

→ Przygotowanie i wdrożenie wytycznych dla prowadzących
zajęcia dotyczących sposobów oraz formy prowadzenia
zajęć w trybie zdalnego kontaktu ze studentami.

→ Trudności techniczne w zakresie obsługi platform
e-learningowych przez nauczycieli akademickich oraz
w zakresie infrastruktury technicznej.

→ Szkolenia dla prowadzących z zakresu obsługi platform
e-learningowych i bezpieczeństwa pracy zdalnej oraz
opracowanie tutoriali, przewodników i instrukcji dla
nauczycieli.

1. Ocena ogólna

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

4,47

/5

Średnia

2. Ocena według obszarów
Ogólna ocena zajęć dydaktycznych

4,44 / 5
Średnia

Strona organizacyjna zajęć dydaktycznych

4,67 / 5
Średnia

Nauczanie i metody oceny studenta

4,61 / 5
Średnia

Ocena prowadzącego

4,43 / 5
Średnia

Wpływ zajęć dydaktycznych na rozwój studentów

4,25 / 5
Średnia
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3. Top 5 programów
5 najlepiej ocenianych kierunków na I stopniu studiów

5 najlepiej ocenianych kierunków na II stopniu studiów

Finanse i zarządzanie
w ochronie zdrowia

Gospodarka
przestrzenna

Gospodarka miejska
i nieruchomości

International Business

Bezpieczeństwo w biznesie

Dziennikarstwo
i komunikacja
społeczna

Finanse i rachunkowość
(Rybnik)

Zarządzanie

Gospodarka i zarządzanie
publiczne

Informatyka
i ekonometria

4. Wskaźniki odpowiedzi

Wielkość próby: 108 667 respondentów | Zwrotność odpowiedzi: 24 460 ankiet
Zwrotność odpowiedzi

TOP 3 według zwrotności odpowiedzi
Szkoła doktorska
45,5%

Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne
44,6%

22%

Kierunek Rachunkowość i podatki
39,8%

Średnia

0%

100%

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnym badaniu.
Twój głos się liczy!

