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Omówienie wyników ankiet
przeprowadzonych wśród doktorantów studiów doktoranckich
w Wydziale Transportu za rok akademicki 2019 - 2020
Ankietyzacja została przeprowadzona na corocznym spotkaniu Kierownika Studiów
Doktoranckich z doktorantami, które odbyło się 09 grudnia 2020 r. w Wydziale Transportu.
Ankietyzacja dotyczyła efektów uczenia się oraz programu studiów.
1. Ankieta oceny efektów uczenia się
Otrzymano 6 wypełnionych ankiet. Ocenie podlegały:
a) efekty uczenia się w zakresie wiedzy,
b) efekty uczenia się w zakresie umiejętności,
c) efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych,
W tabeli 1. podano łączną ocenę doktorantów, wyrażoną poprzez liczbę głosów
optujących za danym stopniem oceny wskazaną przy określonym punkcie ankiety. Odpowiedzi
wypełniło: 1 osoba z 3-go roku, 3 osoby z 4-go roku, 2 osoby z „przedłużenia”. Doktoranci nie
podali żadnych uwag i sugestii.
2. Ankieta oceny programu studiów
Otrzymano 6 wypełnionych ankiet.
W tabeli 2. podano łączną ocenę doktorantów, wyrażoną poprzez liczbę głosów optujących za
danym stopniem oceny wskazaną przy określonym punkcie ankiety. Doktoranci nie podali
żadnych uwag i sugestii.
Wnioski:
Ad 1)
27,5% doktorantów jest w pełni usatysfakcjonowanych z dotychczas osiągniętych efektów
uczenia się, 57,6% ocenia uzyskiwane efekty uczenia się w stopniu dobrym, 11,83% w stopniu
dostatecznym, 1,59% w stopniu niesatysfakcjonującym, brak odpowiedzi 1,49%. Ogólna ocena
jest powyżej dobrej, tym niemniej Kierownictwo Studiów Doktoranckich podejmuje działania
w celu polepszenia w tym zakresie. Część działań została już wdrożona od początku roku
akademickiego 2020/2021, tj. od 1 października 2020 r.
Ad 2) (kolorem czerwonym oznaczono spadek w stosunku do r.a. 2018/2019, natomiast
kolorem zielonym wzrost.
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a) Praca naukowa – oceny bardzo dobra: 54,76%, dobra: 28,57%, dostateczna: 11,9%,
niedostateczna: 0,00%, brak odpowiedzi: 4,76%
b) Przedmioty o charakterze podstawowym – oceny bardzo dobra: 33,33%, dobra:
33,33%, dostateczna: 33,33%, niedostateczna: 0,00%,
c) Przedmioty związane z dyscypliną naukową Transport – oceny bardzo dobra: 44,45%,
dobra: 22,22%, dostateczna: 33,33%, niedostateczna: 0,00%,
d) Przedmioty nie związane z dyscypliną naukową Transport – oceny bardzo dobra:
44,45%, dobra: 33,33%, dostateczna: 22,22%, niedostateczna: 0,00%,
e) Praktyki zawodowe – oceny bardzo dobra: 36,67%, dobra: 33,33%, dostateczna:
16,67%, niedostateczna: 0,00%, brak odpowiedzi: 13,33%.
Ogólna ocena jest powyżej dobrej, tym niemniej Kierownictwo Studiów Doktoranckich
podejmuje działania w celu polepszenia w tym zakresie. Część działań została już wdrożona od
początku roku akademickiego 2020/2021, tj. od 1 października 2020 r.
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