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JAKI JEST CEL EWALUACJI?

Celem ewaluacji zajęć dydaktycznych za pośrednictwem ankiet studenckich na

Uniwersytecie SWPS jest monitorowanie jakości, organizacji i sposobu

przeprowadzania zajęć dydaktycznych po to, aby lepiej zarządzać ofertą

dydaktyczną.

Zgromadzone i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów

systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, są podstawą do

wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

JAK PRZEPROWADZANA JEST EWALUACJA?

Procedury przeprowadzania ankiet do oceny zajęć przez studentów stosowane od

semestru letniego 2020/2021 zostały opracowane w ramach Zintegrowanego

Programu Rozwoju Uczelni.

Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, przed końcem każdego

semestru. Ma postać w pełni anonimowych (studenci i studentki nie muszą

logować się do Wirtualnej Uczelni), cyfrowych ankiet wypełnianych przez

studentów w trakcie trwania ostatnich lub przedostatnich zajęć, co gwarantuje

wysoki odsetek ich zwrotu. Proces oceny jest dostosowany do organizacji zajęć

dydaktycznych.

JAKI JEST EFEKT EWALUACJI?

Indywidualne wyniki ewaluacji udostępniane są osobom prowadzącym zajęcia, a

ich zbiorcze opracowanie - na poziomie wydziałowym – dziekanom oraz

prodziekanom. Wykładowcy podlegają procedurze oceny poewaluacyjnej

uwzględniającej stosowne działania wyjaśniające i naprawcze lub wyróżniające ich

aktywność dydaktyczną. Wyniki ewaluacji są uwzględniane podczas



przygotowywania obsady przedmiotów na kolejny rok akademicki, są również

brane pod uwagę przy wyznaczaniu zajęć do hospitacji oraz przy wystawianiu

okresowej oceny nauczycielom akademickim.

WYNIKI EWALUACJI NA WYDZIALE PSYCHOLOGII W KATOWICACH

Odsetek studentów i studentek katowickiego Wydziału Psychologii, którzy

dokonali ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2021/2022 wynosił 46,7% - był

zdecydowanie wyższy niż w latach poprzednich, w których ewaluacja nie

przebiegała w trakcie zajęć, i jednocześnie najwyższy w porównaniu z innymi

wydziałami Uniwersytetu SWPS.

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Psychologii w

Katowicach w roku akademickim 2021/2022 była bardzo wysoka. W semestrze

zimowym, ocena w skali od 0 do 5, gdzie im wyższy wynik, tym lepiej ewaluowane

zajęcia dydaktyczne, wyniosła 4,64, a w semestrze letnim - 4,70. Uzyskane wyniki

potwierdzają wysoką jakość prowadzonych zajęć, kompetencje dydaktyczne kadry

akademickiej oraz właściwą organizację procesu dydaktycznego.


