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Sprawozdanie z realizacji założeń systemu oceny jakości kształcenia 

w roku akademickim ....2015/16......................                 

w Studium Języków Obcych… 

 

Ankietyzacja studentów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

 

Przeprowadzono ankiety dotyczące  dziewięciu pracowników po semestrze zimowym oraz 

takiej samej grupy po semestrze letnim.  

Wnioski 

Średnia ocen pracowników jest wysoka lub bardzo wysoka (za semestr zimowy 4,45) 

 

Hospitacje zajęć 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

 

Przeprowadzono hospitacje sześciu pracowników, ponadto przeprowadzone zostały 

dodatkowe dwie hospitacje zewnętrzne wykonane przez Instytut Filologii Angielskiej.  

Wnioski 

Wyniki hospitacji były pozytywne. 

 

Realizacja praktyk studenckich 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

 

X 

Wnioski 

 

X 

Badanie losów absolwentów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

 

X 

Wnioski 

X 

 

Uzyskiwanie opinii absolwentów wydziału o przebiegu odbytych studiów 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

 

X 

Wnioski 

 

X 

Uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów 

 



2 
 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

X 

 

Wnioski 

X 

 

Ankietyzacja pracowników naukowo-dydaktycznych 

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów 

 

Wszyscy pracownicy wzięli udział w ankiecie na temat oceny jakości kształcenia na UO. 

Wynik  za 2015/2016 to 3.44. Najniżej oceniono warunki do prowadzenia zajęć 

praktycznych (dużo zajęć odbywa się w wynajmowanych salach) oraz zasoby biblioteczne 

oraz dostępność pomocy i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji 

zajęć na UO. Wskazywano na słabe możliwości rozwoju naukowego i zawodowego 

pracowników. 

Wnioski 

 

Niezadowolenie wynika głównie z odbywania zajęć w wynajmowanych salach, do których 

trzeba nosić sprzęt: laptopy, projektor, itd. 

Niektóre komputery i laptopy są wolne, a zatem pracownicy niechętnie z nich korzystają.  

Narzekanie na zasoby biblioteczne może wynikać z małej znajomości zasobów online. 

 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia 

 

 

Propozycje działań na rzecz poprawy jakości kształcenia 

1. Dalsze starania o lepsze i bardziej nowoczesne zasoby do stosowania nowych 

technologii (wymiana laptopów i przestarzałego oprogramowania). 

2. Organizowanie szkoleń wewnętrznych w celu dzielenia się wiedzą, zachęcanie 

pracowników do studiów doktoranckich 

3. Dalsze prowadzenie egzaminów zewnętrznych (BULATS, telc) na terenie naszej 

uczelni 

4. Dalsze porównywanie praktyk z innymi centrami akademickimi nauczania 

języków obcych podczas konferencji SERMO – analiza egzaminu ACERT 

5. Zadbanie o dostęp do nowych podręczników okazowych – współpraca z 

wydawnictwami  - zapraszanie przedstawicieli do SJO. 

6. Informacja/szkolenie na temat zasobów internetowych. 
 

 

 

 


