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Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu efekty kształcenia wyzna-
czone w formule Krajowych Ram Kwalifikacyjnych są osiągane przez studentów? Problem zobrazowany został
na podstawie badań własnych przeprowadzonych na jednej z lubelskich uczelni wyższych, na kierunku Ekono-
mia. Skuteczność realizacji efektów badana była na podstawie subiektywnych opinii studentów dotyczących za-
kresu ich przyswojenia. 
Badania miały charakter pilotażowy. Stanowią one część systematycznych badań, które są planowane w ra-
mach projektu badawczego Ocena kierunku studiów Ekonomia przez studentów, którego celem poznawczym
jest zapoznanie się z opiniami studentów na temat jakości i skuteczności kształcenia, zaś celem praktyczno-wdr-
ożeniowym, opracowanie wskazań do poprawy jakości kształcenia. 
Metodą zbierania informacji była metoda sondażowa, w ramach której zastosowano kwestionariusz ankiety. 
Subiektywna ocena poziomu realizacji efektów kształcenia przez studentów jest pozytywna. Trudno jednak okre-
ślić, na tym etapie badań, czy jest realistyczna. Studenci wskazują, że skuteczność osiągania praktycznych umie-
jętności i kompetencji społecznych zależy w dużej mierze od stosowanych metod badawczych, tj. metod akty-
wizujących i projektowych. 
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The problem of this article is to answer the question whether and to what extent the learning outcomes are
achieved by students? The problem is illustrated on the basis of own research carried out on one of edu-
cation university, majoring in Economics. The effectiveness of the implementation of the effects will be stu-
died based on the subjective opinions of students regarding the scope of their assimilation. Survey was re-
alized within pilot program as a part of systematic survey program „An assessment of Economy study di-

rection by the students” pointed in introducing students opinions concerning both quality and effectiveness
of education but practical-implementation aim is to elaborate indications to improve education quality. An
author used public opinion research — questionnaires to collect information. Subjective assessment of edu-
cation effects realization level by students is positive but it is difficult to determine at that survey stage how
realistic above mentioned assessment is. In the opinion of students an effectiveness of practical skills and
competences gaining depends upon used research methods like: activating and project methods. 

Summary

Keywords: National Qualifications Frameworks, learning outcomes, post-industrial society



Wprowadzenie

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, zapoczątkowana Ustawą z dnia 18 mar-
ca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach na-

ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie

niektórych innych ustaw, głównym beneficjentem zmian czyni studenta. Wprowadzo-
ne na mocy Ustawy Krajowe Ramy Kwalifikacyjne (w skrócie KRK), określające efek-
ty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla procesu
edukacji wyższej, mają przyczyniać się do integralnego rozwoju studenta, przez co ma
być on lepiej przystosowany do zmieniającego się, a zarazem coraz bardziej wymaga-
jącego rynku pracy. 

Należy być świadomym jednak, że nawet najlepiej przygotowana reforma, nie za-
wsze prowadzi do zamierzonych skutków, jej efekty niejednokrotnie prowadzą do zmian
w kierunkach nieprzewidywanych przez nią. Skuteczność reformy, zależy w dużej mierze
od pasji i zaangażowania interesariuszy (pracowników dydaktycznych, studentów, władz
uczelni, rządu, pracodawców) w proces wprowadzania zmian.

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu
efekty kształcenia wyznaczone dla kierunku studiów są osiągane przez studentów? Pro-
blem zobrazowany zostanie na podstawie badań własnych przeprowadzonych na jednej
z lubelskich uczelni wyższych, na kierunku Ekonomia. Skuteczność realizacji efektów
kształcenia badana będzie na podstawie subiektywnych opinii studentów dotyczących
zakresu ich przyswojenia. 

Niniejszy artykuł prezentuje tylko jeden komponent systemowych badań nad jako-
ścią kształcenia wyższego, które oprócz badania subiektywnej oceny jakości kształcenia
przez studentów, obejmują także oceny absolwentów i pracodawców, przeprowadzone
w warunkach realnego rynku pracy. 

Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa postindustrialnego

Aby zrozumieć wyzwania, przed którymi stoi współczesny człowiek, a zatem i system
edukacji, należy najpierw zrozumieć specyfikę społeczeństwa, w którym funkcjonuje. 

Rozwój na niespotykaną dotąd skalę technologii informacyjnej, która umożliwiła wy-
twarzanie, przekształcanie i przekazywanie ogromnej ilości informacji, skutkował budo-
wą pod koniec XX wieku społeczeństwa informacyjnego (postindustrialnego). Istotą te-
go społeczeństwa jest uzależnienie produkcji towarów i usług przede wszystkim od prze-
kazywania informacji (Szacka 2003, s. 103). 
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Rozwój technologii informacyjnej, w tym samym czasie, przyczyniał się do zintensyfi-
kowania procesów globalizacji, które stanowią istotny atrybut tego społeczeństwa, a tak-
że do niespotykanego wcześniej w takiej skali tempa zmian społecznych, kulturowych, po-
litycznych, ekonomicznych, którym towarzyszą zmiany w systemie edukacyjnym. 

Budowa społeczeństwa postindustrialnego przyczyniała się do zmiany struktury za-
trudnienia. W tym typie społeczeństwa większość miejsc pracy generowanych jest przez
informację (usługi). W niektórych społeczeństwach tego typu liczba osób zatrudnionych
w usługach sięga 80%, przy zachowaniu, a niejednokrotnie nawet wzroście produkcji
(Dryden, Vos, 1999). To powoduje, że zmniejsza się zapotrzebowanie na pracowników
fizycznych, wzrasta na ludzi pracujących intelektem. 

Zadaniem systemu edukacji jest zatem pomoc współczesnemu człowiekowi w do-
stosowaniu do wyzwań stawianych przez współczesne społeczeństwo. 

Zdaniem Drydena i Vos (1999) system edukacji społeczeństwa industrialnego, któ-
ry ukształtował strukturę społeczną według wzorca: 20% osób z wykształceniem wyż-
szym, 30% rzemieślników i urzędników, 50% pracowników fizycznych, nie jest adekwat-
ny do wyzwań stawianych człowiekowi przez społeczeństwo postindustrialne. Utrzyma-
nie tego wzorca skutkowałoby dalszym rozwojem „klasy niższej” — ludzi bezrobotnych,
żyjących w nędzy. 

Zmienny i wymagający rynek pracy społeczeństwa postindustrialnego, oczekuje, że
absolwenci wkraczający na rynek pracy będą pewnymi swych możliwości, samodzielny-
mi i twórczymi „menedżerami własnej przyszłości” — samodzielnie działającymi, samo-
dzielnie uczącymi się i samodzielni się motywującymi. Tylko niewielki procent ich znaj-
dzie pracę na część etatu lub zatrudnienie sezonowe, przy pracach nie wymagających
kwalifikacji. 

Zadaniem nadrzędnym, według Schulza (1996), w rzeczywistości społeczeństwa
postindustrialnego, w którym powstaje nowy typ środowiska społeczno-kulturowego
(które cechuje wiedza, zmienność, ryzyko, globalizacja), jest potrzeba stworzenia innych
niż w przeszłości wzorców zachowań. Zachowania ludzi powinny stać się w większym
stopniu innowacyjne, tj. twórcze we wszystkich ważnych zakresach społecznego uczest-
nictwa, niż replikacyjne, tj. odtwórcze. 

Zatem system edukacji powinien przesunąć akcent z kształcenia dla replikacji na
kształcenie dla innowacji; z kształcenia szkolnego na kształcenie permanentne; z kształ-
cenia teoretycznego na kształcenie praktyczne. 

Odpowiedzią na te zapotrzebowania jest reforma szkolnictwa wyższego, oparta na
KRK, która z jednej strony stara się odpowiedzieć na wyzwania współczesnej cywilizacji,
z drugiej zaś na potrzeby i aspiracje studentów. 

66

Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów

www. minib.pl



Krajowe Ramy Kwalifikacji 

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wprowadzone zostały znowelizo-
waną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 r. i wdrażaną od paź-
dziernika tegoż roku. Ustawa ta definiuje KRK jako: „opis, przez określenie efektów kształ-
cenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego” (Art. 2. Ust. 1.
Poz 18a). Przez efekty kształcenia Ustawa rozumie: „zasób wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się” (Art. 2. Ust.
1. Poz. 18c). Kwalifikacje natomiast, to: „efekty kształcenia, poświadczone dyplomem,
świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję
potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia” (Art. 2. Ust. 1. Poz. 18b). 

Kwestie związane z KRK zostały także uregulowane szczegółowo przez Rozporządze-
nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w spawie Krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 253. Poz. 1520), oraz z dnia 4 listo-
pada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. Nr 253. Poz 1521). 

KRK stanowią zatem podstawę przygotowania programów kierunków studiów,
a także są podstawą do przygotowania przez nauczycieli akademickich syllabusów. 

Przyczyną wprowadzenia KRK było w pewnej mierze zapotrzebowanie społeczne, tj.
proces jednoczenia się Europy, otwierający granice i rozpoczynający, nigdy dotąd nie-
spotykany na tę skalę, proces migracji młodych ludzi za pracą, edukacją, dążących do
poznania świata. Służą one przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jako-
ści zdobywanych kwalifikacji. KRK mają także pomóc w rozwijaniu wśród studiującej
młodzieży właściwych kompetencji, dostosowywanie ich do aktualnych wymogów rynku. 

Celem KRK (Chłoń-Domińczak, 2011) jest rozwój społeczeństwa wiedzy, w tym ka-
pitału ludzkiego poprzez: 

Umożliwienie uczącym się osiągania jak najwyższego poziomu kwalifikacji dostoso-
wanego do aspiracji i potrzeb. 
Pełne udostępnienie różnorodnych, dostosowanych do potrzeb uczących się, ścieżek
uczenia się i dochodzenia do pożądanych kwalifikacji. 
Lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. 
Wzrost jakości kształcenia. 
Wzrost przejrzystości sytemu edukacji. 
Wsparcie perspektywy uczenia się przez całe życie. 

KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa oby-
watelskiego. 
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Metodologia badań i charakterystyka próby

Wykorzystaną w badaniach metodą zbierania informacji była metoda sondażowa,
w ramach której zastosowano kwestionariusz ankiety1. Badania przeprowadzono w listo-
padzie 2013 roku, przy pomocy serwisu Google Dysk. Badania przeprowadzone były
podczas zajęć studentów, w związku z czym w badaniu wzięli udział studenci obecni
w danym dniu na zajęciach, i stanowili oni 83,6% badanej grupy. Badania miały cha-
rakter pilotażowy. Stanowią one część systematycznych badań, które są planowane
w ramach projektu badawczego Ocena kierunku studiów Ekonomia przez studentów,
których celem poznawczym jest zapoznanie się z opiniami studentów na temat jakości
i skuteczności kształcenia, zaś celem praktyczno-wdrożeniowym, opracowanie wskazań
do poprawy jakości kształcenia. 

Dobór próby był nielosowy. Badaniami objęto wyłącznie studentów I stopnia, II ro-
ku kierunku Ekonomia. Zakres przedmiotowy obejmuje ocenę jakości kształcenia na
I roku studiów. Ograniczony zakres przedmiotowy wynika z faktu, że badania dotyczą
oceny nowego programu studiów, który obowiązuje od roku akademickiego 2012/13,
a plan badań przewiduje zbieranie danych po zakończeniu każdego roku akademic-
kiego. 

W badanej grupie, większość stanowiły kobiety (89%). 2/3 badanych studentów po-
chodziło z małych miejscowości: do 5 tys. mieszkańców 43%, od 5–15 tys. 24%. Miej-
scowości średnie i duże były reprezentowane tylko przez 33% studentów. 

Poziom realizacji efektów kształcenia

Dążąc do ustalenia poziomu realizacji efektów kształcenia, zadano studentom pyta-
nie, w jakim stopniu — ich zdaniem — po pierwszym roku studiów osiągnęli zakładane
efekty kształcenia. W tym celu, przedstawiono im listę efektów kształcenia dla I roku
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opracowaną przez Radę Pro-
gramową dla kierunku Ekonomia i poproszono, żeby na 7 stopniowej skali (odpowiedzi
od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”), odnieśli się do każdego efektu. Lista
zawierała 13 efektów kształcenia z zakresu wiedzy, 10 z zakresu umiejętności i 5 z za-
kresu kompetencji społecznych. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu na podstawie odpowiedzi studentów, dla
każdego typu efektów kształcenia oddzielnie, obliczono średnią, grupując równo-
cześnie odpowiedzi w cztery podstawowe kategorie dotyczące stopnia realizacji
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efektów: wysoki (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”), średni (odpowiedzi
„raczej tak” i „raczej nie), niski (odpowiedzi „raczej nie” i „nie”), trudno powie-
dzieć. 

Tabela nr 1 przedstawia subiektywną ocenę poziomu nabycia kompetencji z zakre-
su wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez studentów, po pierwszym roku
studiów2. 

Tabela 1. Poziom realizacji efektów kształcenia

TTyypp  kkoommppeetteennccjjii
SSuubbiieekkttyywwnnaa  oocceennaa  ssttooppnniiaa  nnaabbyycciiaa  kkoommppeetteennccjjii  ((%%))  

WWyyssookkii ŚŚrreeddnnii NNiisskkii TTrruuddnnoo  ppoowwiieeddzziieećć

Wiedza 44,8 44,8 1,2 9,2
Umiejętności 31,9 45,6 1,6 20,9
Kompetencje społeczne 52,4 33,8 5,2 8,6

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

W opinii większości respondentów, poszczególne kategorie efektów kształce-
nia zostały przez nich osiągnięte w stopniu wysokim bądź średnim. Większość
studentów najpełniej efekty kształcenia zrealizowało w zakresie kompetencji
społecznych i wiedzy. Najmniej pewni są swoich kompetencji w zakresie umie-
jętności. 

Taki rozkład odpowiedzi studentów wskazuje na wciąż zbyt mały nacisk progra-
mów kształcenia na zdobywanie konkretnych umiejętności zawodowych, zbyt ma-
łą liczbę zajęć praktycznych, pomagających rozwijać pewne umiejętności. Studen-
ci, wybierając wykształcenie uniwersyteckie, już od początku studiów chcą, żeby
uczelnia pozwalała im zdobywać konkretne umiejętności zawodowe. O poczuciu
niezaspokojenia potrzeby studentów w zdobywaniu konkretnych umiejętności
świadczyć może fakt, że 100% badanych wybrałoby fakultet prowadzony przez
praktyków biznesu. 

Respondentów poproszono również o wyrażenie swojego stanowiska w kwestii me-
tod dydaktycznych stosowanych podczas zajęć, w zakresie ich skuteczności w realizacji
efektów dydaktycznych (tab. 2). Dla większej przejrzystości tabeli, odpowiedzi zapisane
przez studentów na 7-stopniowej skali, zostały pogrupowane w cztery kategorie: bardzo,
średnio, słabo, trudno powiedzieć. 
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Tabela 2. Skuteczność metod dydaktycznych (%) 

MMeettooddaa  ddyyddaakkttyycczznnaa BBaarrddzzoo ŚŚrreeddnniioo SSłłaabboo  TTrruuddnnoo  ppoowwiieeddzziieećć

Wykład 64 21 6 9
Dyskusja 67 24 0 9
Opracowywanie referatów 17 52 7 24
Opracowywanie prezentacji multimedialnych 29 43 11 17
Opracowywanie sprawozdań, raportów 46 45 2 7
Praca z wykorzystaniem 'case study' 39 31 0 30
Metody generowania pomysłów i podejmowania decyzji 57 28 0 15
Wykonywanie projektów 65 26 2 7
Pokaz i instruktaż 74 17 0 9
Gry i zabawy psychologiczne 52 37 0 11
Rozwiązywanie zadań 78 20 0 2
Samodzielna praca z książką 28 48 9 15
Samodzielna nauka 52 37 0 11
Praca indywidualna z nauczycielem 48 29 1 22

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli, wskazuje wyraźnie jedną tendencję.
Studenci, oceniając metody dydaktyczne pod kątem ich użyteczności w realizacji efek-
tów dydaktycznych, najwyżej oceniają te, które rozwijają konkretne umiejętności prak-
tyczne i należą do nich: rozwiązywanie zadań, pokaz i instruktaż, dyskusja, wykonywa-
nie projektów. Spośród metod pozwalających zdobywać wiedzę, studenci najbardziej ce-
nią wykład. 

Studenci cenią zatem wysoko metody aktywizujące i praktyczne (projektowe), które
są zazwyczaj stosowane w toku seminariów, warsztatów, ćwiczeń i praktyk, których jed-
nak wprowadzenie przez nauczyciela akademickiego jest często utrudnione, gdyż ze
względu na koszty, zajęcia znaczenie częściej są organizowane w grupach audytoryjnych
niż laboratoryjnych. 

Na I roku studiów badanego kierunku, zajęcia w grupach laboratoryjnych stanowią
tylko 17% wszystkich zajęć, a 41% wszystkich ćwiczeń. Zajęcia w grupach ćwiczenio-
wych stanowią 42% wszystkich zajęć. Taka struktura zajęć utrudnia realizację podstawo-
wego paradygmatu kształcenia, przesuwającego punkt ciężkości z kształcenia dla repli-
kacji, na kształcenie do innowacji (Skulicz, 2013) 

Skulicz (2013, s. 36) stwierdza: „Jest zatem nieporozumieniem oczekiwanie, że stu-
denci uzyskają »zaplanowane« w programach efekty (szczególnie w zakresie umiejętno-
ści i kompetencji), a także obarczanie nauczycieli akademickich odpowiedzialności za
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uzyskane przez studentów efekty bez radykalnego ograniczenia audytoryjnych metod
kształcenia”. 

Sylwetka absolwenta kierunku ekonomia, wskazuje, że kandydat po ukończeniu stu-
diów, będzie mógł „prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą”. Poza tym, wśród
efektów kształcenia wyznaczonych dla studentów I roku Ekonomii z zakresu umiejętno-
ści i kompetencji społecznych, są takie, które dotyczą aspektu przedsiębiorczości studen-
tów: „Potrafi podejmować działania związane z uruchomieniem i prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej” oraz „Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy”. W tym kontek-
ście studenci poproszeni zostali o ocenę atmosfery panującej na Uniwersytecie, pod ką-
tem tego, czy ona inspiruje ich do tworzenia pomysłów na biznes, jak również, czy za-
chęca do brania udziału w inicjatywach z zakresu przedsiębiorczości. Wyniki przedsta-
wia tabela 3. 

Tabela 3. Rola uczelni w rozwijaniu przedsiębiorczości studentów (%) 

TTeezzaa  TTaakk  RRaacczzeejj  ttaakk
TTrruuddnnoo  

RRaacczzeejj  nniiee NNiiee  OOggóółłeemm
ppoowwiieeddzziieećć

Atmosfera w Katedrze inspiruje mnie do tworzenia 
pomysłów na nowe biznesy 4 37 48 7 4 100

Studenci są zachęcani do brania udziału 
w inicjatywach z zakresu przedsiębiorczości 17 33 17 26 7 100

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

Studenci zauważają, że są w większym stopniu zachęcani do udziału w inicjatywach
z zakresu przedsiębiorczości, niż inspirowani do tworzenia pomysłów na biznes. 

Wydaje się, że dobrym pomysłem na to by Uczelnia zachęcała i inspirowała studen-
tów do zakładania własnych przedsiębiorstw jest nawiązywanie szerokiej współpracy
uczelni z biznesem, a także organizowanie spotkań z ludźmi biznesu, w tym także z ab-
solwentami kierunku, którzy odnieśli sukces w tej dziedzinie. 

Wnioski

Monitorowanie opinii studentów o poziomie realizacji efektów kształcenia, powin-
no być procesem ciągłym, który powinien być systematycznie powtarzalny. Badanie te-
go typu pozwalają nie tylko poznać opinie studentów na temat jakości kształcenia, ale
także pozwalają podnieść jego jakość, dostosować do preferencji samych zaintereso-
wanych. 
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Zmieniający się i wymagający rynek pracy najszybciej chłonie pracowników najlepiej
przygotowanych do rywalizacji na nim, a więc posiadających wiedzę, umiejętności za-
wodowe i społeczne. Należy zatem dążyć do tego, by studenci na jak najwyższym pozio-
mie realizowali efekty kształcenia, a nie tylko na poziomie przeciętnym. Poza tym, filo-
zofia reformy szkolnictwa wyższego, zakładająca z jednej strony zintegrowany (wielowy-
miarowy) rozwój studenta, z drugiej zaś przygotowanie go do wymagań współczesnego
rynku pracy, nakłada na uczelnie obowiązek realizacji wszystkich kategorii efektów
kształcenia, zwłaszcza efektów z zakresu umiejętności zawodowych, tj. aplikacji teorii
w praktyce. 

Już z poziomu przeprowadzonych badań widać, że skuteczność osiągania praktycz-
nych umiejętności i kompetencji społecznych studenta zależy w dużej mierze od stoso-
wanych metod badawczych. Dlatego też nauczyciele akademiccy powinni wprowadzać
w obszar własnej działalności dydaktycznej aktywne metody uczenia. Wymaga to jed-
nak ograniczania zajęć audytoryjnych na rzecz grup laboratoryjnych, co wiąże się
z kosztami. 

Należy pamiętać również, że badając opinie studentów na temat poziomu realizacji
efektów kształcenia, dowiadujemy się tylko o ich subiektywnych opiniach na ten temat,
a nie o stanie faktycznym. Dlatego też, subiektywna ocena studentów musi być uzupeł-
niona badaniami przeprowadzonymi wśród pracodawców, zatrudniających absolwen-
tów badanego kierunku, których opinie stanowią drugi ważny miernik skuteczności na-
uczania w formule KRK. Niniejszy artykuł prezentuje jedynie jeden z komponentów sys-
temowych badań dotyczących poziomu realizacji efektów kształcenia, tj. subiektywną
ocenę studentów. 
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Kwestionariusz ankiety — wzór
Celem niniejszych badań ankietowych jest poznanie Pana(i) opinii na temat czasu po-

trzebnego do zrealizowania niezbędnych efektów kształcenia, opracowanych dla poszcze-
gólnych przedmiotów. Badania dotyczą oszacowania zarówno ilości godzin kontaktowych
zaplanowanych dla kształcenia w danym przedmiocie, jak również godzin niekontakto-
wych, potrzebnych do samodzielnej nauki, żeby osiągnąć niezbędne efekty kształcenia. 

Przez ggooddzziinnyy  kkoonnttaakkttoowwee  ((KK)) rozumie się łącznie: godziny wykładów i ćwiczeń, go-
dziny konsultacji indywidualnych z prowadzącym zajęcia oraz godziny przeznaczone na
zaliczenia/egzaminy. 

GGooddzziinnyy  nniieekkoonnttaakkttoowwee  ((NN)), to godziny potrzebne do samodzielnego zdobywania
wiedzy w celu osiągnięcia efektów kształcenia: godziny nauki do egzaminu/zaliczenia
z danego przedmiotu, godziny przygotowywania się do kolokwiów, godziny przeznaczo-
ne na wykonanie opracowań problemowych, projektów, czytanie zaleconej literatury. 

Przed przystąpieniem do badania proszę zapoznać się z efektami kształcenia, opra-
cowanymi odrębnie dla każdego przedmiotu, umieszczonymi w dołączonym pliku. 

Badania są anonimowe. Prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania. Interesuje nas
Pana(i) zdanie na badany temat. 

1. Proszę oszacować czas potrzebny dla osiągnięcia zamierzonych efektów kształce-
nia dla poszczególnych przedmiotów. 

11.. NNaazzwwaa  pprrzzeeddmmiioottuu

WW::** KK::**** NN::******
nie nie nie

tak tak tak
ile?................. ile?................. ile?............. 

22.. NNaazzwwaa  pprrzzeeddmmiioottuu

WW::** KK::**** NN::******
nie

tak nie nie
ile?................. tak tak

ĆĆww::** ile?................. ile?............. 
tak nie

ile?.................

* z planu wstawić liczbę godzin wykładu lub ćwiczeń
** z syllabusa wstawić liczbę godzin kontaktowych

*** z syllabusa wstawić liczę godzin niekontaktowych
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LLpp..
CCzzyy  iilloośśćć  ggooddzziinn  wwyykkłłaaddóóww  ii ććwwiicczzeeńń
zzaappllaannoowwaannyycchh  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh

pprrzzeeddmmiioottóóww  jjeesstt  wwyyssttaarrcczzaajjąąccaa??

CCzzyy  iilloośśćć  ggooddzziinn  kkoonnttaakkttoowwyycchh  
zz pprroowwaaddzząąccyymm  zzaajjęęcciiaa  

zzaappllaannoowwaannyycchh  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh
pprrzzeeddmmiioottóóww  jjeesstt  wwyyssttaarrcczzaajjąąccaa??

IILLOOŚŚĆĆ  GGOODDZZIINN  SSAAMMOODDZZIIEELLNNEEJJ
NNAAUUKKII  PPOOTTRRZZEEBBNNYYCCHH  
DDOO  ZZRREEAALLIIZZOOWWAANNIIAA  

WWSSKKAAZZAANNYYCCHH  EEFFEEKKTTÓÓWW
KKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIAA



2. Czy wybrałby (łaby) Pan(i) fakultet prowadzony przez specjalistów (praktyków) biznesu? 
a. Tak
b. Nie 
3. Proszę wskazać w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami? 

TTeezzaa ZZddeeccyyddoowwaanniiee  TTaakk RRaacczzeejj  ttaakk TTrruuddnnoo  RRaacczzeejj  nniiee NNiiee ZZddeeccyyddoowwaanniiee  
ttaakk ppoowwiieeddzziieećć nniiee

Atmosfera panująca 
w Katedrze inspiruje mnie 
do tworzenia pomysłów 
na nowe biznesy

Studenci są zachęcani do brania 
udziału w inicjatywach 
z zakresu przedsiębiorczości

4. Oceń stopień realizacji przez Pana(ią) poszczególnych efektów kształcenia

KKiieerruunnkkoowwee  eeffeekkttyy  kksszzttaałłcceenniiaa ZZddeeccyyddoowwaanniiee  TTaakk RRaacczzeejj  ttaakk TTrruuddnnoo  RRaacczzeejj  nniiee NNiiee ZZddeeccyyddoowwaanniiee  
(na podstawie matrycy efektów) ttaakk ppoowwiieeddzziieećć nniiee

WWiieeddzzaa
W1
W2

UUmmiieejjęęttnnoośśccii
U1

U2

KKoommppeetteennccjjee  ssppoołłeecczznnee

K1

K2

5. Jakie metody dydaktyczne według Pana(i) są najbardziej skuteczne? (pomagają
osiągnąć wyżej wymienione efekty kształcenia) 
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MMeettooddyy ZZddeeccyyddoowwaanniiee  TTaakk RRaacczzeejj  ttaakk TTrruuddnnoo  RRaacczzeejj  nniiee NNiiee ZZddeeccyyddoowwaanniiee  
ttaakk ppoowwiieeddzziieećć nniiee

Wykład 
Dyskusja
Opracowywanie referatów
Opracowywanie prezentacji 

multimedialnych
Opracowywanie sprawozdań, 

raportów
Praca z wykorzystaniem case 

study (analiza przypadków
Metody generowania pomysłów 

i podejmowania decyzji 
(np. „burza mózgów”)

Wykonywanie projektów
Pokaz i instruktaż
Gry i zabawy psychologiczne
Rozwiązywanie zadań
Samodzielna praca z książką
Samodzielna nauka
Praca indywidualna 

z nauczycielem
Inne, jakie?.........................

6. Dlaczego wybrałeś kierunek Ekonomia na *nazwa uczelni

PPoowwóódd ZZddeeccyyddoowwaanniiee  TTaakk RRaacczzeejj  ttaakk TTrruuddnnoo  RRaacczzeejj  nniiee NNiiee ZZddeeccyyddoowwaanniiee  
ttaakk ppoowwiieeddzziieećć nniiee

Zwiększenie szans na dobrą pracę
Wpływ rodziny
Wpływ znajomych
Wpływ nauczycieli
Zgodność z zainteresowaniami
Nie dostałem się na inny kierunek 
Chciałem wydłużyć czas studiów
Tradycje rodzinne
Prestiż społeczny
Przypadek
Modny, popularny kierunek
Lokalizacja 
Prestiż uczelni
Dobra infrastruktura uczelni
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7. Z jakich źródeł uzyskali Państwo wiedzę na temat kierunku Ekonomia na *nazwa
uczelni
a. Ulotka
b. Od znajomych/rodziny
c. Internet
d. Targi edukacyjne
e. Radio
f. Telewizja lokalna
g. Prasa
h. Od absolwentów
i. Spotkanie z przedstawicielem uczelni
j. Inne, jakie?......................................... 

8. Jak oceniają Państwo przydatność informacji uzyskanych z poniższych źródeł na
temat kierunku Ekonomia? 

ŹŹrróóddłłoo  iinnffoorrmmaaccjjii
PPeełłnnaa  

PPooddssttaawwoowwaa
BBaarrddzzoo  NNiieewwyyssttaarrcczzaajjąąccaa  TTrruuddnnoo  NNiiee  

ii wwyycczzeerrppuujjąąccaa ooggóóllnnaa ii mmaałłoopprrzzyyddaattnnaa ppoowwiieeddzziieećć ssppoottkkaałłeemm  ssiięę

Ulotka 
Znajomi/rodzina
Internet
Targi edukacyjne
Radio
Telewizja lokalna
Prasa
Absolwenci
Spotkanie 

z przedstawicielami 
uczelni

Inne

Metryczka
9. Policz średnią ze wszystkich ocen w indeksie w badanym roku studiów: 
…………………………………………………………………....................................
10. Rok studiów: 

a. Pierwszy
b. Drugi
c. Trzeci 
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11. Płeć: 
a. Kobieta
b. Mężczyzna

12. Miejsce pochodzenia: 
a. Miejscowość do 5 tys. 
b. Miejscowość od 5 do 15 tys. 
c. Miejscowość od 15 do 30 tys. 
d. Miejscowość od 50 do 100 tys. 
e. Miejscowość powyżej 100 tys. 

Tabela 1. Poziom realizacji efektów kształcenia (%) 

EEffeekkttyy  kksszzttaałłcceenniiaa  zz zzaakkrreessuu  wwiieeddzzyy wwyyssookkii śśrreeddnnii nniisskkii ttrruuddnnoo  ppoowwiieeddzziieećć

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, 
ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 55 43 0 2

Zna kategorie, prawa, teorie i modele ekonomiczne pozwalające 
opisywać zjawiska i procesy rynkowe oraz zależności między 
nimi zachodzące 39 54 0 7

Ma podstawową wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, 
tj. socjologii, filozofii i prawa, i ich powiązań z naukami 
ekonomicznymi 41 53 2 4

Ma wiedzę matematyczną, statystyczną i ekonometryczną 
niezbędną do wykorzystywania w warsztacie ekonomisty 57 35 0 8

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty międzynarodowej współpracy 
gospodarczej oraz szanse i zagrożenia związane z postępującymi 
procesami regionalizacji i globalizacji 61 33 2 4

Posiada wiedzę na temat zasad, regulacji i czynników wpływających
na konkurencyjność uczestników rynku 48 46 2 4

Posiada wiedzę o wpływie struktur rynkowych oraz otoczenia 
biznesowego na wyniki działalności przedsiębiorstw 41 35 2 22

Ma wiedzę o normach, zasadach i regułach prawno 
— organizacyjnych determinujących struktury i instytucje 
ekonomiczne i rządzących nimi prawidłowościach 30 59 2 9

Zna zasady ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania 
sprawozdań finansowych oraz posiada wiedzę o metodach 
i narzędziach analizy ekonomicznej 47 42 2 9

Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i jego roli 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz zna czynniki 
kształtujące decyzje zarządcze 48 43 0 9

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, 
wspierające podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych 
z uwzględnieniem specyfiki obrotu handlowego 37 50 2 11
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cd. tabeli 1 

Rozumie mechanizmy i zasady międzynarodowej polityki 
handlowej oraz zna podstawowe międzynarodowe 
formuły handlowe. 41 48 0 11

Zna zasady i formy tworzenia przedsięwzięć gospodarczych 
z uwzględnieniem specyfiki obrotu handlowego 37 41 2 20

EEffeekkttyy  kksszzttaałłcceenniiaa  zz zzaakkrreessuu  uummiieejjęęttnnoośśccii wwyyssookkii śśrreeddnnii nniisskkii ttrruuddnnoo  ppoowwiieeddzziieećć

Potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska 
ekonomiczne, finansowe oraz społeczne 39 44 0 17

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu, 
analizowania i prognozowania zjawisk i procesów ekonomicznych 32 51 4 13

Posługuje się rachunkiem ekonomicznym oraz wykorzystuje 
teorie zachowania się podmiotów rynkowych do interpretowania 
i rozwiązywania problemów ekonomicznych 32 61 0 7

Potrafi wykorzystywać narzędzia ilościowe do rozwiązywania 
problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych 
w procesach gospodarczych 65 24 0 11

Potrafi zarządzać ryzykiem w transakcjach handlowych krajowych 
i zagranicznych 17 46 4 33

Potrafi ocenić wpływ struktur rynkowych na zachowania 
przedsiębiorstw oraz charakter i intensywność konkurencji, 
a także modelować decyzje strategiczne i budować 
scenariusze zdarzeń 17 51 4 28

Wykorzystuje podstawową wiedzę do sporządzania sprawozdań 
finansowych i potrafi podejmować decyzje operacyjne 
i strategiczne w zależności od wyników analiz ekonomicznych 31 39 2 28

Potrafi identyfikować czynniki determinujące decyzje zarządcze 
oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do realizacji funkcji zarządzania 26 52 0 22

Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia, w tym ICT 
— technologie informacyjno — komunikacyjne, wspierające 
realizację procesów wymiany 34 49 2 15

Potrafi przygotować raporty z przeprowadzonych analiz, prace 
pisemne oraz prezentować opinie z zakresu gospodarki wymiennej 26 39 0 35

EEffeekkttyy  kksszzttaałłcceenniiaa  zz zzaakkrreessuu  kkoommppeetteennccjjii  ssppoołłeecczznnyycchh wwyyssookkii śśrreeddnnii nniisskkii ttrruuddnnoo  ppoowwiieeddzziieećć

Potrafi współdziałać w realizacji zadań w strukturach 
gospodarczych 35 52 2 11

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 76 22 0 2
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 71 25 0 4
Przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych 

i podmiotach gospodarczych. 32 40 24 4
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy 48 30 0 22
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Przypisy
1 Wzór kwestionariusza w suplemencie.
2 Szczegółowa tabela w suplemencie.
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