
 
 

 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

„Warunki pracy i jakość kształcenia  

w opinii nauczycieli akademickich PWSIiP w Łomży” 

 

Szanowni Państwo,  

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia w PWSIiP w Łomży serdecznie zaprasza nauczycieli 

akademickich do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej Państwa opinii na temat warunków 

pracy na Uczelni i jakości kształcenia. Ankieta jest anonimowa. Adresy IP nie są rejestrowane 

przez system ankietowy i tym samym identyfikacja respondenta jest niemożliwa. Dane zbiorcze 

będą przetwarzane za pomocą oprogramowania statystycznego. Dla sformułowania 

uzasadnionych statystycznie wniosków niezbędny jest udział wszystkich pracowników, dlatego 

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. 

 

ORGANIZACJA PRACY  

1. Jak Pan(i) ocenia warunki prowadzenia zajęć na wydziale?  

Proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę w każdym wierszu. Skala ocen: 5 (bardzo dobra), 

4 (dobra), 3 (przeciętna), 2 (zła), 1 (bardzo zła), 0 (trudno powiedzieć)  

a. rozkład zajęć (harmonogram dzienny i tygodniowy itp.)  

b. liczebność grup  

c. warunki lokalowe związane z realizacją zajęć (liczba sal dydaktycznych, 

kubatura sal dydaktycznych, komfort, akustyka, wentylacja, estetyka, 

temperatura, warunki bhp itp.)  

d. wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych  

e. kultura osobista studentów (ich zachowanie w trakcie zajęć)  

f. poziom przygotowania studentów do zajęć  

g. zainteresowanie studentów zajęciami (zadawanie pytań, zaangażowanie  

w dyskusje)  

h.  dostępność pomocy naukowych i dydaktycznych (książek, czasopism, baz 

danych w bibliotece)  

i. dostęp do Internetu 

j. dostęp do dedykowanego oprogramowania wspierającego prowadzenie zajęć  

k. funkcjonalność USOSweb  

l. inne (jakie? …………………………………………………………………..  

2. Czy co roku przydzielane są Panu(-i) nowe zajęcia dydaktyczne (a nie wynika to  

z sytuacji kadrowej)? Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:  
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a. tak  

b. nie  

c. nie dotyczy pracuję krócej niż 2 lata w PWSIiP w Łomży 

 

3. Proszę odnieść się do następujących stwierdzeń.  

Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji: 1 - zdecydowanie się 

zgadzam, 2 - raczej się zgadzam, 3 - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 4 -  raczej 

się nie zgadzam, 5 - zdecydowanie się nie zgadzam.  

a. obowiązki dydaktyczne zabierają mi za dużo czasu  

b. mam wystarczającą ilość czasu na prowadzenie pracy naukowej  

c. przydzielone mi obowiązki administracyjne zabierają mi za dużo czasu  

d. zdarza się, że prowadzę zajęcia z tematyki, w której nie czuję się kompetentny  

e. obowiązki administracyjne są rozkładane równomiernie między pracowników 

zakładu (katedry)  

 

4. W jakim wymiarze oczekuje Pan(i) wsparcia ze strony wydziału w pracy dydaktycznej?  

Proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę w każdym wierszu. Proszę wybrać odpowiednią 

odpowiedź przy każdej pozycji: 1- zdecydowanie tak, 2 - raczej tak, 3 - nie mam zdania, 

4 - raczej nie, 5 - zdecydowanie nie.  

a. kurs pedagogiczny  

b. kurs emisji głosu  

c. zakup podręczników akademickich  

d. zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych  

e. zakup oprogramowania wspierającego prowadzenie zajęć  

f. hospitacja zajęć  

g. konsultacje specjalistyczne  

h. kurs nowoczesnych metod dydaktycznych  

i. kurs obsługi systemu e-learning  

j. inne (jakie?) ………………………………………………………………………... 

 

5. Czy w ostatnich 2 latach uczestniczył Pan(i) w szkoleniach, wykładach, seminariach 

bądź innych formach organizowanych w Uczelni lub finansowanych przez Uczelnię, 

które stwarzały możliwości:  

 tak nie nie byłem(-łam) 

zainteresowany(-a) 

a. rozwijania umiejętności dydaktycznych    

b. rozwoju naukowego    

c. zdobycia wiedzy w zakresie formalno – 

prawnych aspektów prowadzenia kształcenia na 

studiach wyższych 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

6 Jak często korzysta Pan(i) z usług poniższych jednostek administracyjnych lub osób 

świadczących usługi na rzecz nauczycieli akademickich. 

Proszę wstawić ocenę używając następującej skali 1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko 3 – 

rzadko 4 – często 5 – bardzo często  

a. Akademickie Centrum Języków Obcych 

b. Biblioteka 

c. Biuro Karier 

d. Biuro Prawne 

e. Biuro Rektora 

f. Dział Kształcenia i Spraw Studenckich 

g. Dział Spraw Osobowych 

h. Dział Systemów Komputerowych 

i. Dział Nauki i Projektów 

j. Dział Współpracy z Zagranicą 

k. Dział Zamówień Publicznych 

l. Dziekanat 

m. Kwestura 

n. Rektorat 

o. Sekretariat Dyrektora Administracyjnego 

p. Sekretariat Dziekana  

q. Wydawnictwo 

 

7 Jak ocenia Pan(i) jakość świadczonych usług przez poszczególne jednostki 

administracyjne PWSIiP w Łomży.  

Proszę wstawić ocenę używając następującej skali 0 – nie mam zdania, 1 – bardzo źle 

2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze  

a. Akademickie Centrum Języków Obcych 

b. Biblioteka 

c. Biuro Karier 

d. Biuro Prawne 

e. Biuro Rektora 

f. Dział Kształcenia i Spraw Studenckich 

g. Dział Spraw Osobowych 

h. Dział Systemów Komputerowych 

i. Dział Nauki i Projektów 

j. Dział Współpracy z Zagranicą 

k. Dział Zamówień Publicznych 

l. Dziekanat 

m. Kwestura 

n. Rektorat 

o. Sekretariat Dyrektora Administracyjnego 

p. Sekretariat Dziekana  

q. Wydawnictwo 

 

8 Jak ocenia Pan(i) stronę internetową uczelni (www.pwsip.edu.pl)?  

Proszę zaznaczyć na skali odpowiednią liczbę gdzie 0 – oznacza nie mam zdania, 1 – 

bardzo źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze 

a. intuicyjność wyszukiwania 

http://www.pwsip.edu.pl/
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b. przydatność informacji 

c. aktualność informacji 

d. kompletność informacji 

e. szata graficzna 

 

 

MOBBING I DYSKRYMINACJA W PRACY  

11. Czy w ostatnich 2 latach doświadczył(a) Pan(i) mobbingu i/lub nierównego 

traktowania pracując w PWSIiP w Łomży?  

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:  

a. tak  

b. nie  

12. Proszę zaznaczyć, na czym ten mobbing i/lub dyskryminacja polegał.  

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:  

a. ograniczanie możliwości wypowiadania się  

b. złośliwe uwagi  

c. ośmieszanie  

d. publiczna krytyka  

e. oszczerstwa  

f. poniżanie  

g. krzyk  

h. używanie wyzwisk  

i. groźby zwolnienia z pracy  

j. coroczna zmiana zajęć dydaktycznych  

k. nadmierna krytyka pracy  

l. nadmierna liczba obowiązków  

m. dyskryminacja ze względu na płeć  

n. dyskryminacja ze względu na wiek  

o. dyskryminacja ze względu na chorobę/niepełnosprawność  

p. stosowanie przemocy fizycznej  

q. propozycje seksualne, molestowanie seksualne  

r. inne (jakie?) ……………………………………………………………….. 

 

 

DANE METRYCZKOWE:  

13. Na którym wydziale jest Pan(i) zatrudniony(-a)?  

a. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 

b. Wydział Nauk o Zdrowiu  

c. Wydział Informatyki i Nauk o Żywności  

14. Czy jest Pan(i) zatrudniony na umowę o pracę?  

a. tak  

b. nie  


