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Siedlce, dn. 25 listopada 2020 r. 

 

Sprawozdanie z ankietowego badania jakości zajęć dydaktycznych zrealizowanych  

na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie  

i Instytucie Pedagogiki WNS w semestrze letnim 2019/2020  
 

1. Metodologia badania, wielkość próby 

Badania przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem Rektora UPH nr 26 z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego systemu ankietowego badania opinii 

studentów w sprawie jakości prowadzonych zajęć. Dla kierunków studiów prowadzonych w 

Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i w Instytucie Pedagogiki za koordynowanie badań oraz 

opracowanie raportu zbiorczego odpowiadał dr Grzegorz Wierzbicki. 

Badania charakteryzowały się anonimowością i dobrowolnością uczestnictwa. Ankiety 

dostępne były dla studentów w okresie od 10.07.2020 - 30.10.2020 po zalogowaniu się do 

systemu USOS. W badaniach wzięło udział 287 studentów (tj. 18,8% ogółu studentów 

Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Instytutu Pedagogiki), którzy wypełnili łącznie 1267 

ankiet (7,3% ogółu dostępnych). Statystyka uczestnictwa w badaniach dla poszczególnych 

kierunków studiów przedstawiona została w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Statystyka uczestnictwa w badaniach dla poszczególnych kierunków studiów 

Kierunek 

Liczba 

wypełnionych 

ankiet 

% 

wypełnionych 

ankiet 

Liczba 

studentów 

biorących 

udział w 

badaniu 

% studentów 

biorących udział 

w badaniu 

Bezpieczeństwo 

narodowe 382 11,4 51 21,1 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 240 8,8  43 19,6 

Nauki  

o bezpieczeństwie 

(studia 

doktoranckie) 35 20,2 17 22,1 

Kryminologia 

stosowana 179 5,3 34 14,7 

Kryminologia 35 3,7 5 6,5 

Edukacja 

przedszkolna  

i wczesnoszkolna 53 4,0 13 15,5 

Pedagogika 360 6,8 67 16,8 

Pedagogika 

przedszkolna  

i wczesnoszkolna 44 6,8 16 35,6 

Pedagogika 

specjalna  155 12,1                41 26,8 

Ogółem 1267 7,6  287 18,8 
 

Statystyka uczestnictwa w badaniach wskazuje na zbyt niski (niższy w porównaniu z 

semestrem zimowym 2019/2020) odsetek studentów, którzy wypełnili ankiety oraz odsetek 

wypełnionych ankiet spośród ogółu udostępnionych. Podwyższenie tych wskaźników 

wymaga podjęcia intensywnej kampanii informacyjnej przed uruchamianiem kolejnych edycji 
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badań. Za prowadzenie kampanii informacyjnej odpowiadać będą opiekunowie 

poszczególnych lat studiów oraz osoby zaangażowane w prowadzenie wydziałowych 

fanpag’y na profilach społecznościowych (facebook i instagram) i osoby odpowiedzialne za 

redagowanie instytutowych stron www. 

W trakcie badań studenci dokonali oceny 189 prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wystawiając 82 komentarze. Zakres zawartych w ankiecie pytań przedstawiony został  

w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Zakres pytań ankietowych dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych 

Typ zajęć Pytanie 
Skala 

odpowiedzi 

ĆW Czy na początku ćwiczeń ich cel i zakres zostały jasno określone? Punktowa 

ĆW 
Czy został podany regulamin zajęć, w tym system ocen pośrednich i zaliczenia 

końcowego, w tym sposób weryfikacji efektów kształcenia? 
Punktowa 

ĆW Czy planowany zakres ćwiczeń został zrealizowany? Punktowa 

ĆW Czy stopień trudności ocenianych ćwiczeń, w porównaniu z innymi, był duży? Punktowa 

ĆW Czy była możliwość indywidualnego wyjaśnienia zagadnień szczególnie trudnych? Punktowa 

ĆW Oceń przygotowanie prowadzącego do ćwiczeń Punktowa 

ĆW 
Oceń sposób prowadzenia zajęć pod względem metodycznym (przystępność, 

korzystanie z materiałów i pomocy dydaktycznych) 
Punktowa 

ĆW Oceń organizację ćwiczeń, w tym efektywność wykorzystania czasu? Punktowa 

ĆW Oceń obiektywność prowadzącego w wystawianiu ocen ? Punktowa 

LAB Czy na początku ćwiczeń ich cel i zakres zostały jasno określone? Punktowa 

LAB 
Czy został podany regulamin zajęć, w tym system ocen pośrednich i zaliczenia 

końcowego, w tym sposób weryfikacji efektów kształcenia? 
Punktowa 

LAB Czy planowany zakres ćwiczeń został zrealizowany? Punktowa 

LAB Czy stopień trudności ocenianych ćwiczeń, w porównaniu z innymi, był duży? Punktowa 

LAB Czy była możliwość indywidualnego wyjaśnienia zagadnień szczególnie trudnych? Punktowa 

LAB Oceń przygotowanie prowadzącego do ćwiczeń Punktowa 

LAB 
Oceń sposób prowadzenia zajęć pod względem metodycznym (przystępność, 

korzystanie z materiałów i pomocy dydaktycznych) 
Punktowa 

LAB Oceń organizację ćwiczeń, w tym efektywność wykorzystania czasu? Punktowa 

LAB Oceń obiektywność prowadzącego w wystawianiu ocen ? Punktowa 

WYK Czy na początku wykładów cel i zakres przedmiotu został jasno określony? Punktowa 

WYK Czy planowany zakres wykładów został zrealizowany? Punktowa 

WYK Oceń przygotowanie prowadzącego do wykładów: Punktowa 

WYK Oceń sposób prowadzenia wykładów (dobór metod dydaktycznych) Punktowa 

WYK Oceń organizację wykładów, w tym efektywność wykorzystania czasu Punktowa 

WYK Oceń obiektywność prowadzącego w wystawianiu ocen: Punktowa 

WYK Oceń własną frekwencję na wykładach: Procentowa 

 

Zgodnie z decyzją prorektora ds. studiów w obliczeniach wyników średnich nie zostały 

uwzględnione odpowiedzi na następujące pytania: 
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1. Czy stopień trudności ocenianych ćwiczeń, w porównaniu z innymi, był duży? (dla zajęć 

laboratoryjnych i ćwiczeniowych) 

2. Oceń własną frekwencję na wykładach (dla wykładów). 

 

2. Wyniki badań ankietowych wg kryterium kierunku i trybu studiów 

Uśrednione oceny jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na poszczególnych 

kierunkach studiów przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3. Uśrednione wyniki jakości zajęć dydaktycznych wg kryterium kierunku  

i trybu studiów 

Wyszczególnienie Ocena średnia 

Bezpieczeństwo narodowe 4,5 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 4,7 

Nauki o bezpieczeństwie - studia doktoranckie 5,0 

Kryminologia stosowana  4,6 

Kryminologia 4,5 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 4,7 

Pedagogika 4,7 

Pedagogika specjalna 4,9 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4,7 

 

Uśrednione oceny jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na poszczególnych 

kierunkach studiów są nieznacznie wyższe w stosunku do ocen za semestr poprzedni. Są to 

wyniki zadawalające, zwłaszcza przy uwzględnieniu faktu, że z uwagi na pandemię Covid-19, 

wszystkie zajęcia dydaktyczne w ocenianym semestrze studiów, realizowane były w trybie 

zdalnym.  

 

3. Uśrednione wyniki badań ankietowych dla poszczególnych modułów 

Każdy z modułów prowadzonych na kierunkach studiów realizowanych w Instytucie 

Nauk o Bezpieczeństwie i Instytucie Pedagogiki uzyskał ocenę średnią powyżej 4,0. 

Alfabetyczne zestawienie modułów przedmiotowych oraz uzyskanych średnich wartości ocen 

przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4. Zestawienie średnich wartości ocen dla poszczególnych modułów 

przedmiotowych 

Nazwa przedmiotu Ocena średnia 

Agresja i przemoc jako zjawisko społeczne 5,0 

Alternatywne koncepcje pedagogiczne w wychowaniu dziecka 4,6 

Analiza ludzkich szczątków kostnych na potrzeby kryminalistyki 4,9 

Antropolgia sądowa 4,5 

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa 4,5 

Bezpieczeństwo informacyjne państwa 5,0 

Bezpieczeństwo społeczne państwa 4,4 

Bezpieczeństwo zdrowotne i promocja zdrowia 4,7 

Biochemia środowiska 4,8 

Biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych 4,2 

Bioterroryzm 4,5 

Botanika sądowa 4,9 
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Nazwa przedmiotu Ocena średnia 

Chór akademicki 4,9 

Conflict and peace/Konflikt i pokój 5,0 

Cyberprzestępczość 4,9 

Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością 

intelektualną 5,0 

Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z uszkodzonym 

narządem słuchu 5,0 

Diagnoza i planowanie pracy z dzieckiem z uszkodzonym 

narządem wzroku 5,0 

Diagnoza pedagogiczna 4,9 

Diagnoza psychopedagogiczna i gotowość szkolna 4,7 

Diagnoza zburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania z 

elementami psychopatologii 4,9 

Diagnozowanie obszarów problemowych 4,7 

Dydaktyka ogólna 4,4 

Dziecko w świecie społeczno-przyrodniczym 4,9 

Edukacja dla bezpieczeństwa 4,5 

E-kultura w XXI wieku 4,7 

Elementy prawa karnego ( Materialnego. Procesowego. 

Wykonawczego) 4,8 

Elementy seksuologii 4,8 

Elementy terapii pedagogicznej 4,5 

Emisja głosu 4,5 

Entomologia i akarologia sądowa 5,0 

Filozofia bezpieczeństwa 4,4 

Globalizacja procesów dezintegracji społecznej 4,0 

Gra na instrumencie II 5,0 

Gra na instrumencie muzycznym II 4,3 

Grafika 1 4,6 

Grafika edytorska 5,0 

Historia najnowsza Polski 4,4 

Historia Polski 4,2 

Historia społeczna 4,3 

Historia sztuki 1 5,0 

Historia sztuki 3 4,9 

Indykacja skażeń środowiska. Zagrożenia ekologiczne 5,0 

Informacja w służbach wywiadowczych 5,0 

Informatyka śledcza 5,0 

Inkluzja społeczna 5,0 

Interwencje policyjne 5,0 

Język angielski 4,7 

Język angielski 1 4,5 

Język obcy specjalistyczny ( angielski) 4,8 

Język obcy specjalistyczny (rosyjski) 4,6 

Język rosyjski 4,9 

Język rosyjski 1 4,3 
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Nazwa przedmiotu Ocena średnia 

Język rosyjski I 4,0 

Kodeks etyczny pracownika organów ścigania 4,7 

Komunikacja międzykulturowa 5,0 

Komunikacja społeczna 5,0 

Koncepcje rozwoju zawodowego i wyboru zawodu 5,0 

Koncepcje w sztuce europejskiej 4,5 

Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka 4,9 

Kultura języka 5,0 

Logika 5,0 

Malarstwo 1 4,9 

Mediacje- sztuka rozwiązywania konfliktów 5,0 

Metody zwalczania przestępczości kryminalnej 4,7 

Metodyka  edukacji społecznej i przyrodniczej na I etapie 

edukacyjnym 4,5 

Metodyka działań w pośrednictwie pracy 5,0 

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 4,1 

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 4,1 

Metodyka edukacji matematyki w klasach I-III 5,0 

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i na I etapie 

edukacyjnym 4,8 

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 5,0 

Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu 4,9 

Metodyka edukacji przedszkolnej 4,9 

Metodyka edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu 5,0 

Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III 5,0 

Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej na I etapie 

edukacyjnym 5,0 

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 5,0 

Metodyka edukacji werbalnej i teatralnej dziecka 4,7 

Metodyka gier i zabaw dziecięcych 4,8 

Metodyka oddziaływań profilaktycznych w szkole 5,0 

Metodyka oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym i 

i promocja zdrowia 5,0 

Metodyka pracy kuratora sądowego 4,6 

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 4,9 

Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną w sytuacjach kryzysowych 4,4 

Metodyka pracy z uczniem niedostosowanym społecznie 4,1 

Metodyka wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną w 

przedszkolu i na I etapie edukacyjnym 4,9 

Metodyka zajęć technicznych i komputerowych w przedszkolu i na 

I etapie edukacyjnym 4,1 

Międzynarodowe stosunki wojskowe 4,3 

Naukowe podstawy zdrowia i urody 4,8 

Negocjacje w sytuacjach kryzysowych 5,0 

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego 5,0 

Obrazovanie po bezopastnosti/Przedmiot fakultatywny w języku 5,0 
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Nazwa przedmiotu Ocena średnia 

rosyjskim 

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego 4,9 

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów 5,0 

Ochrona własności intelektualnej 5,0 

Ochrona własności intelektualnej i bhp 4,5 

Pedagogiczne i socjalne wsparcie rodziny 4,9 

Pedagogika przedszkolna II 4,9 

Pedagogika rodziny 4,9 

Pedagogika specjalna 4,9 

Pedagogika społeczna 4,8 

Pedagogika wczesnoszkolna II 4,5 

Pedagogika wieku dziecięcego 5,0 

Pierwsza pomoc 5,0 

Plener interdyscyplinarny 5,0 

Podstawy dydaktyki 5,0 

Podstawy filozofii 5,0 

Podstawy prawa pracy 5,0 

Polityka bezpieczeństwa 4,6 

Polityka bezpieczeństwa Polski 4,0 

Poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna tekstów naukowych, 

użytkowych i literackich 4,5 

Pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą 5,0 

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i 

edukacyjnymi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym 5,0 

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i 

edukacyjnymi 4,5 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5,0 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna 5,0 

Prawa człowieka 4,9 

Prawne podstawy bezpieczeństwa 4,9 

Prawo karne w praktyce 4,4 

Prawo karne wykonawcze 5,0 

Probacja w systemie społecznym 5,0 

Problemy wpółczesnej kryminologii/Problems of contemporary 

criminology 4,2 

Problemy współczesnej kryminologii/Problems of contemporary 

criminology 5,0 

Proces opiekuńczo-wychowawczy i adaptacyjny dziecka do 

środowiska przedszkolnego 5,0 

Proces opiekuńczo-wychowawczy i adaptacyjny dziecka do 

środowiska wczesnoszkolnego 4,5 

Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 4,4 

Profilaktyka społeczna 4,8 

Profilowanie sprawców przestępstw 4,5 

Protokół i etykieta instytucji bezpieczeństwa 5,0 

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości 5,0 

Przedsiębiorczość 4,0 
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Nazwa przedmiotu Ocena średnia 

Przegląd wybranych programów profilaktycznych i ich ewaluacja 5,0 

Przestępstwa gospodarcze 5,0 

Przestępstwa na tle seksualnym 4,7 

Przyczyny zachowań przestępczych i patologii 5,0 

Psychologia kliniczna 5,0 

Psychologia twórczości 5,0 

Psychopedagogiczne uwarunkowania pracy nauczyciela i ucznia 4,5 

Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju dziecka we 

wczesnym dzieciństwie 4,4 

Rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa 5,0 

Rysunek 2 5,0 

Rysunek studyjny 5,0 

Rzeźba 4,8 

Seminarium doktorskie 5,0 

Seminarium dyplomowe 4,6 

Seminarium dyplomowe obejmuje przygotowanie pracy 

dyplomowej wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego 5,0 

Seminarium dyplomowe-przygotowanie pracy dyplomowej wraz z 

przygotowaniem do egzaminu dyplomowego 4,8 

Seminarium magisterskie 4,9 

Siły zbrojne wybranych państw 5,0 

Socjologia 4,9 

Socjoterapia 5,0 

Specjalistyczne seminarium językowe - język angielski 5,0 

Specjalistyczne seminarium językowe - język rosyjski 5,0 

Stosunki cywilno-wojskowe w państwie 5,0 

Strategie i systemy zapobiegania przestępczości 5,0 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez muzykę i taniec 4,9 

Stymulowanie rozwoju dziecka przez zabawę 4,8 

Substancje nieorganiczne i ich zastosowanie w analizie 

kryminalistycznej 5,0 

Substancje organiczne i ich właściwości z elementami toksykologii 4,4 

Suicydologia 4,4 

System bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach 

postradzieckich 4,7 

System obronny państwa 5,0 

Środki przymusu bezpośredniego 5,0 

Środroczna praktyka dydaktyczna w przedszkolu 5,0 

Śródroczna praktyka  psychologiczno-pedagogiczna na I etapie 

edukacyjnym 4,7 

Śródroczna praktyka dydaktyczna w przedszkolu 4,9 

Śródroczna praktyka psychologiczno-pedagogiczna na I etapie 

edukacyjnym 5,0 

Śródroczna praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu 4,7 

Świat symboli wizualnych: malarstwo, film, życie codzienne 4,4 

Technologia informacyjna 4,8 
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Nazwa przedmiotu Ocena średnia 

Teoria bezpieczeństwa 4,6 

Trening rozwoju osobowego 4,8 

Trening umiejętności interpersonalnej 5,0 

Trening umiejętności psychospołecznych i wychowawczych 4,9 

Warsztat mediacji i negocjacji 4,9 

Warsztat pracy z rodziną 4,3 

Warsztat umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych 5,0 

Warsztaty coachingowe 4,9 

Warsztaty graficzne 5,0 

Warsztaty malarskie 5,0 

Warsztaty recytatorskie 5,0 

Warsztaty rzeźbiarskie 5,0 

Warsztaty teatralne 5,0 

Warsztaty wokalne 4,5 

Warsztaty z projektowania graficznego 1 5,0 

Warsztaty z technik graficznych 2 5,0 

Warsztaty z technik malarskich 1 5,0 

Warsztaty z technik multimedialnych 1 5,0 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-podstawy prawne i 

organizacyjne 5,0 

W-F dla osób z niepełnosprawnościami 5,0 

Wiedza o sztuce 4,8 

Wiktymologia 5,0 

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 5,0 

Wychowanie fizyczne 4,7 

 


