
Raport zbiorczy Komisji ds. Jakości Kształcenia na podstawie ankiet studenckich 

oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych  

w roku akademickim 2018/2019. 

 

W dniu 5 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie członków Komisji ds. Jakości Kształcenia w 

składzie: Koordynator - Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów dr hab. Mirosław 

Wachowiak prof. UMK, dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska prof. UMK, dr Maciej Prarat, 

Szymon Jankowski przedstawiciel studentów, mgr Maria Bednarek – pracownik Dziekanatu.  

Spotkanie dotyczyło weryfikacji anonimowych ankiet zajęć dydaktycznych z komentarzami 

studentów z roku akademickiego 2018/2019. Analizie poddano opinie studentów na temat 

zajęć prowadzonych przez  pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.  

 

Analizując wyniki ankiet studenckich Komisja ds. Jakości Kształcenia zwróciła uwagę 

na to, że występuje tendencja wzrostowa zwrotności ankiet w stosunku do  lat ubiegłych. 

Spadł też odsetek ankiet o zdecydowanie negatywnym zabarwieniu, a wzrosła liczba ocen 

zdecydowanie pozytywnych. Większość studentów ograniczyła się do wpisywania punktów 

w tabelach, nie dodając rozszerzających komentarzy opisowych.  

W większości udostępnionych ankiet zauważono duże zadowolenie studentów z 

prowadzonych zajęć. Studenci podkreślili i docenili kompetencje prowadzących, interesujący 

charakter zajęć, zaangażowanie i miłą atmosferę.  

Obniżona punktacja w ankietach dotyczyła przede wszystkim: spóźniania się 

niektórych prowadzących, niespójnego lub nieatrakcyjnego prezentowania treści 

programowych w nielicznych przypadkach wykładów lub konwersatoriów. W bardzo 

nielicznych przypadkach odniesiono się do niewystarczającego przygotowania 

merytorycznego prowadzących oraz braku w pełni rozpisanego sylabusu zajęć. Dokładnie w 

jednym przypadku wskazano na niestosowne żarty o podtekście szowinistycznym w stosunku 

do studentek. 

Na około 145 ankiet:  

w przypadku 10 prowadzących z Wydziału Sztuk Pięknych zalecono rozmowę wyjaśniającą z 

kierownikiem zakładu. W stosunku do 1 z pracowników zalecono rozmowę z Dziekanem. 

W dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Komisja ds. jakości kształcenia 

jednogłośnie stwierdziła na podstawie przeanalizowanych ankiet, że osoby prowadzące 

kwalifikują się do: 

- w przypadku ośmiorga (8) - do rozmowy wyjaśniającej z kierownikiem 



- w przypadku czworga (4) - do obserwacji na przyszły rok czy delikatnie niepokojące 

symptomy  zostały zauważone ponownie 

- sześcioro (6) - do informacji dla właściwych rad programowych, by ewentualnie uwzględnić 

sugestie zawarte w komentarzach - dotyczące rozłożenia akcentów, umieszczenia na niższym 

lub wyższym roku lub tym podobne sugestie 

W dyscyplinie Nauki o sztuce Komisja ds. jakości kształcenia jednogłośnie stwierdziła na 

podstawie przeanalizowanych ankiet, że osoby prowadzące kwalifikują się do: 

- jeden pracownik zakwalifikowany do rozmowy z Dziekanem 

- ośmioro (2) - do rozmowy z kierownikiem 

- czworo (2)- do obserwacji na przyszły rok czy delikatnie niepokojące symptomy  zostały 

zauważone ponownie 

 

Mimo tych nielicznych na tle całego Wydziału negatywnych ocen zawartych w ankietach, 

podkreślić trzeba jednak duże zadowolenie studentów z prowadzonych zajęć. W większości 

ankiet studenci docenili kompetencje pozostałych wykładowców, dużą wiedzę i 

doświadczenie, interesujący charakter zajęć i miłą atmosferę. Spośród prowadzących bardzo 

pozytywne opinie powtarzały się w przypadku następujących wykładowców: prof. dr hab. 

Justyna Olszewska Świetlik, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr hab. Marcin Jaworski, 

prof. UMK; prof. UMK; dr hab. Anna Kola, prof. UMK; dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. 

UMK; dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK; dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK; dr hab. 

Joanna Kucharzewska, prof. UMK; dr hab. Edgar Pill, prof. UMK; dr hab. Aleksandra Sojak-

Borodo, dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK;dr Ewa Bińczyk, dr Dorota Chilińska 

,dr Bernadetta Didkowska, dr Jakub Jaszewski, dr Dominika Łowkajtis, dr Andrzej 

Podgórski, dr Franciszek Skibiński, dr Radosław Staniec., mgr Joanna Cieślikowska, mgr 

Adam Kaźmierczak, mgr Tomasz Kowalski, mgr Aleksandra Kucewicz- Wasilewska, mgr 

Arletta Piasecka, mgr inż. Beata Piaskowska, mgr Katarzyna Rudólff – Kanabaj. 

 

Toruń, dn. 5 lutego 2020 r.  

 


