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I. WYNIKI ANALIZY ANKIET OCENY STUDIÓW BEZPOŚREDNIO PO ICH UKOŃCZENIU  (ROK 

AKADEMICKI 2015/2016) 
 

TECHNOLOGIA DREWNA 

STUDIA I STOPNIA 

STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

W ankietyzacji udział wzięło 51 absolwentów studiów stacjonarnych, w tym 19 absolwentów specjalności 

meblarstwo, 25 specjalności mechaniczna technologia drewna i 7 specjalności ochrona i modyfikacja 

drewna oraz 4 absolwentów studiów niestacjonarnych, specjalności meblarstwo. 

 

Ocena programu studiów 

Absolwenci tylko jednej specjalności studiów stacjonarnych – ochrona i modyfikacja drewna – jako 

niewystarczający ocenili:  

 poziom nauczania języka obcego,  

 liczbę zajęć praktycznych,  

 udział praktyk zawodowych w programie studiów. 

Absolwenci tej specjalności wyrazili także pogląd, że program studiów nie spełnił ich oczekiwań  

a dodatkowo nisko ocenili jego przydatność w nabyciu podstawowych umiejętności praktycznych 

niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.  

Ponadto zdaniem absolwentów wszystkich specjalności treści nauczania w niewielkim stopniu powtarzały 

się w ramach różnych przedmiotów. Na podkreślenie zasługuje wysoka pozytywna ocena, od absolwentów 

wszystkich specjalności, dla opiekunów prac dyplomowych. 

  

Rekomendacje KZdsJK 

Przeprowadzić analizę programu studiów specjalności ochrona i modyfikacja drewna w aspekcie zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych, a także treści nauczania języków obcych.  

 

Ocena warunków studiowania 

W części ankiety dotyczącej warunków studiowania absolwenci wszystkich specjalności byli bardzo 

zadowoleni z pracy dziekanatu. Absolwenci studiów stacjonarnych pozytywne, ale niskie oceny wystawili 

za infrastrukturę Uczelni (sale wykładowe, sale ćwiczeń i laboratoria). Absolwenci wszystkich specjalności i 

form studiowania negatywnie lub bardzo nisko ocenili dostępność i funkcjonowanie Internetu w Uczelni 

oraz bazę socjalną. Nie byli też zadowoleni z atrakcyjności zajęć sportowych. Nie korzystali też  

z  uczelnianego systemu pomocy w planowaniu kariery i wejściu na rynek pracy.  

  

Rekomendacje KZdsJK 

KZdsJK zaleca przeprowadzenie konsultacji z Uczelnianym Biurem Karier nad możliwością zwiększenia 

oferty wejścia absolwentów na rynek pracy. 

 

Wnioski wynikające z pytań otwartych 

W pytaniu dotyczącym wyboru przedmiotów uważnych, z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej, za 

szczególnie przydatne dla absolwentów  

 specjalności meblarstwo były: konstrukcje i technologie mebli skrzyniowych, szkieletowych  

i tapicerowanych (11 osób), tworzywa drzewne (8 osób), nauka o drewnie (3 osoby) oraz narzędzia  

i obrabiarki (3 osoby); 

 specjalności mechaniczna technologia drewna: tworzywa drzewne (9 osób), nauka o drewnie  

(9 osób), tartacznictwo (9 osób), narzędzia i obrabiarki (10), kleje i klejenie drewna oraz 

uszlachetnianie powierzchni drewna (5 osób), konstrukcje i technologie wyrobów z drewna  

(4 osoby); 
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 specjalności ochrony i modyfikacji drewna: modyfikacja drewna oraz kleje i klejenie drewna  

(3 osoby), konserwacja drewna archeologicznego i zabytkowego (2 osoby). 

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące udoskonalenia treści programu dla potrzeb przyszłej pracy zawodowej  

i lepszego dostosowania do rynku pracy – absolwenci: 

 specjalności meblarstwo proponują zwiększyć liczbę godzin przedmiotów związanych z obsługą 

programów do komputerowego wspomagania i projektowania; 

 specjalności mechaniczna technologia drewna uważają, że za mało jest zajęć praktycznych  

z obrabiarek a za zbędny wymieniają moduł humanistyczny; 

 specjalności ochrona i modyfikacja drewna - zwracają uwagę na zbyt małą liczbę godzin zajęć 

terenowych, oraz języka obcego ze specjalistycznym słownictwem. 

 

Absolwenci wszystkich specjalności uważają, że program nauczania powinien być bardziej związany  

z praktyką. Ich zdaniem przedmioty takie jak informatyka, socjologia, polityka, filozofia przyrody itp. 

powinny być zastąpione przedmiotami związanymi z przyszłą specjalnością studentów. Zdaniem studentów 

niektóre przedmioty powinny być realizowane w formie konsultacji np. te na których studenci wykonują na 

zajęciach projekt na własnych komputerach. Nie są też zadowoleni z nowej stołówki (niska jakość potraw). 

 

Ważną informacją jest fakt, że absolwenci wszystkich specjalności i form studiowania specjalności uważają 

ukończony przez nich kierunek studiów jako godny polecenia.  

 

 

TECHNOLOGIA DREWNA 

STUDIA II STOPNIA 

STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

W ankietyzacji udział wzięło 27 studentów: 21 absolwentów studiów stacjonarnych i 6 studiów 

niestacjonarnych 
 

Ocena programu studiów 

Absolwenci wszystkich specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stwierdzili, że są zadowoleni 

z wyboru kierunku studiów, a poziom kadry akademickiej spełnił ich oczekiwania. Program studiów spełnił 

oczekiwania studentów studiów stacjonarnych w dużym stopniu, natomiast studenci niestacjonarni nie 

wyrazili jednoznacznej oceny. Dodatkowo ta grupa absolwentów, podobnie jak absolwenci studiów 

stacjonarnych wyraziła opinię, że program studiów umożliwił nabycie kompetencji społecznych 

przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.  

Absolwenci specjalności meblarstwo (studia stacjonarne) oraz specjalności meblarstwo i specjalności 

mechaniczna technologia drewna (studia niestacjonarne) uważają, że liczba zajęć praktycznych (np. 

ćwiczeń terenowych, laboratoriów) była za mała.  

Absolwenci specjalności meblarstwo oraz specjalności ochrona i modyfikacja drewna (studia stacjonarne),  

a także obu specjalności studiów niestacjonarnych wskazują na niewystarczający udział praktyk 

zawodowych w programie studiów.    

Absolwenci wszystkich specjalności nie byli zadowoleni z poziomu nauczania języka obcego, ponadto 

wskazali na częściowo powtarzające się treści nauczania w ramach różnych przedmiotów. Z kolei wszyscy 

absolwenci pozytywnie ocenili nadzór ze strony opiekuna pracy dyplomowej.  

 

Rekomendacje KZdsJK 

Ze względu na generalnie małą liczbę ankiet, a w szczególności specjalności mechaniczna technologia 

drewna 2 ankiety (niestacjonarne), specjalności meblarstwo 4 ankiety (niestacjonarne), specjalności ochrona 

i modyfikacja drewna 3 ankiety (stacjonarne) i niekiedy rozbieżne oceny, proponuje się w przypadku 

powtórzenia się niskich ocen w kolejnej ankietyzacji przeprowadzić analizę sylabusów pokrewnych 
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przedmiotów oraz konsultacje z  kierownikami przedmiotów w celu wyeliminowania powtarzających się 

treści nauczania w ramach tych przedmiotów. Podjąć próby modyfikacji treści nauczania języków obcych.  

 

Ocena warunków studiowania 

W części ankiety dotyczącej warunków studiowania absolwenci wszystkich specjalności i formy studiów 

bardzo pozytywnie ocenili pracę dziekanatu oraz funkcjonowanie strony internetowej Uczelni, nie byli 

natomiast zadowoleni z dostępności i funkcjonowania Internetu w Uczelni.  

Bardzo niskie oceny od wszystkich absolwentów biorących udział w ankietyzacji uzyskała baza socjalna 

Uczelni.  

Ujemna ocena, dotycząca pytania o korzystanie z uczelnianego systemu pomocy w planowaniu kariery i 

wejściu na rynek pracy wskazuje, że absolwenci zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych nie 

korzystali z tej formy poszukiwania pracy.  

 

Rekomendacje KZdsJK 

KZdsJK zaleca przeprowadzenie konsultacji z Uczelnianym Biurem  Karier nad możliwością zwiększenia 

oferty wejścia absolwentów na rynek pracy. 

 

Wnioski wynikające z pytań otwartych 

W pytaniu dotyczącym wyboru przedmiotów uważnych, z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej, za 

szczególnie przydatne absolwenci 

 specjalności meblarstwo wskazali: zintegrowane systemy zarządzania produkcją, systemy 

ERP/MRP, konstrukcje i technologie mebli skrzyniowych, szkieletowych i tapicerowanych, systemy 

CAD w meblarstwie, konserwacje i renowacje mebli; 

 specjalności mechaniczna technologia drewna: projektowanie zakładów przemysłu drzewnego, 

narzędzia i obrabiarki, naukę o drewnie. 

 

 

Inne uwagi i sugestie absolwentów 

Absolwenci podkreślili brak kompleksowego podejścia do nauki języków obcych. Nie byli zadowoleni z 

niskich temperatur w salach i na korytarzach oraz zimnej wody w kranach. Ich zdaniem w wirtualnym 

dziekanacie powinny być zamieszczane także recenzje prac dyplomowych.  

Ważną informacją jest fakt, że absolwenci wszystkich specjalności uważają ukończony  przez nich kierunek 

studiów jako godny polecenia.  

 

 

II. WYNIKI ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM   

ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 
 

 

Uwaga ogólna: w ankietyzacji uczestniczyło bardzo mało studentów, wiele przedmiotów ocenianych było 

przez pojedyncze osoby, co uniemożliwiało formułowanie wniosków. Semestr ten był ostatnim, w którym 

ankiety dotyczyły oddzielnie wykładów i oddzielnie ćwiczeń i obejmowały po 10 pytań. 

 

PROJEKTOWANIE MEBLI 

WYKŁADY: nie odnotowano powtarzających się uwag negatywnych. W 3 ankietach oceniono negatywnie 

wykłady z matematyki, także w 3 ankietach ujemną punktację uzyskały wykłady z rysunku 1. Z uwagi na 

fakt, że poszczególne przedmioty oceniane były przez pojedyncze osoby nie sformułowano żadnych 

wniosków. 

ĆWICZENIA: nie odnotowano powtarzających się uwag negatywnych. Ujemną punktację  

w 3 ankietach uzyskały zajęcia z rysunku 1, także w 3 ankietach wskazywano, że zajęcia z rysunku 1  nie 

aktywizowały do samodzielnego studiowania. W dwóch ankietach ujemną punktację uzyskały zajęcia z 
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geometrii wykreślnej. Z uwagi na fakt, że poszczególne przedmioty oceniane były przez pojedyncze osoby 

nie sformułowano żadnych wniosków. 

 

INŻYNIERIA BIOTWORZYW 

WYKŁADY: nie odnotowano powtarzających się uwag negatywnych. Z uwagi na fakt, że poszczególne 

przedmioty oceniane były przez pojedyncze osoby nie sformułowano żadnych wniosków. 

ĆWICZENIA: nie odnotowano powtarzających się uwag negatywnych. W 3 ankietach wskazywano, że 

zajęcia z przedmiotu Kleje naturalne i syntetyczne biodegradowalne nie aktywizowały do samodzielnego 

studiowania. Ujemną punktację  dla kilku pytań otrzymały zajęcia z przedmiotu Elektrotechnika o 

elektronika oraz Systemy pomiarowe w przemyśle. 

 

TECHNOLOGIA DREWNA 

WYKŁADY: nie odnotowano powtarzających się uwag negatywnych, żaden z przedmiotów nie uzyskał 

negatywnej oceny w opinii studentów. 

ĆWICZENIA : w ocenie 11 studentów nauczyciel realizujący  ćwiczenia z matematyki był nieżyczliwy  

i nieuprzejmy wobec studentów. 

 

Uwagi studentów 
Zamieszczone w ankietach oceny zajęć dydaktycznych uwagi dotyczące wykładów i ćwiczeń realizowanych 

na w/w kierunkach studiów w semestrze zimowym 2015/2016 miały charakter postulatywny, a także 

krytyczny, dotyczyły łącznie 9 przedmiotów, w tym w zdecydowanej większości tych przedmiotów, które 

uzyskały ujemną punktację w odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie. Uwagi te zostały przekazane 

kierownikom jednostek organizacyjnych. 

 

III. WYNIKI ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM   

ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 
 

Uwaga ogólna: w semestrze letnim 2015/2016 została wprowadzona nowa ankieta obejmująca tylko  

5 pytań dotyczących przedmiotu (bez podziału na wykłady i ćwiczenia) 

 

PROJEKTOWANIE MEBLI 

 

W wyniku ankietyzacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonej w semestrze letnim 2015/2016 oceniono 

łącznie 15 przedmiotów, w tym 6 przedmiotów oceniło tylko od 1 do 3 osób. Analiza ankiet dotyczących 

przedmiotów, które oceniło co najmniej 5 osób wskazuje, że studenci nie mają większych uwag do zajęć 

dydaktycznych realizowanych na tym kierunku. Procent ocen dostatecznych nie przekracza 20, a dla 

większości przedmiotów stanowi tylko około 5% w stosunku do ogólnej liczby ocen dla danego przedmiotu.  

 

Rekomendacje KZdsJK 

Należy zastanowić się wspólnie z przedstawicielami studentów, nad możliwościami  zwiększenia udziału 

studentów w wypełnianiu ankiet. 

 

INŻYNIERIA BIOTWORZYW 

 

W wyniku ankietyzacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonej w semestrze letnim 2015/2016 na kierunku 

inżynieria biotworzyw oceniono 13 przedmiotów. Najwięcej osób oceniło przedmioty: budowa roślin 

włóknistych prowadzony przez dr hab. Ewę Fabisiak, prof. nadzw. oraz matematykę 2 realizowany przez dr 

hab. Ryszarda Walkowiaka. Dwa przedmioty: chemia organiczna z elementami biochemii prowadzona przez 

dr hab. Izabelę Ratajczak i fizyka z elementami biofizyki prowadzona przez mgr inż. Katarzynę Pers 

uzyskały ocenę tylko od 1 osoby.  

Analiza ankiet pozwala na stwierdzenie, że wszystkie przedmioty z wyjątkiem mikrobiologii stosowanej 

uzyskały oceny bardzo dobre i dobre. Mikrobiologię stosowaną oceniło 7 osób, a liczba ocen dobrych jest 
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równa liczbie ocen słabych, przy czym ocenę dostateczną studenci wystawili praktycznie za każde pytanie 

zawarte  w ankiecie.   

 

Rekomendacje KZdsJK: 

Zaleca się przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem realizującym przedmiot mikrobiologia stosowana  

w obecności Kierownika Katedry w celu wyjaśnienia zasadności uwag zgłaszanych przez studentów. 

 

TECHNOLOGIA DREWNA 

Studia stacjonarne 

 

W wyniku ankietyzacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonej w semestrze letnim 2015/2016 na kierunku 

Technologia drewna (studia stacjonarne) oceniono 45 przedmiotów. Najwięcej osób oceniło przedmioty: 

hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna realizowany przez prof. dr hab. Wiesława Olka (33 osoby) 

oraz konstrukcje mebli skrzyniowych prowadzony przez dr inż. Łukasza Matwieja (33 osoby). Z kolei tylko 

od 1 do 3 studentów oceniło aż 13 przedmiotów realizowanych w analizowanym semestrze.  

Analiza przedmiotowych ankiet pozwala na stwierdzenie, że zdecydowana większość przedmiotów uzyskała 

oceny bardzo dobre i dobre. Pewne zastrzeżenia studenci zasygnalizowali do przedmiotu fizyka, bowiem 

liczba ocen słabych stanowiła 25% łącznej liczby ocen, a także do przedmiotu tworzywa drzewne - liczba 

ocen słabych stanowiła 30% łącznej liczby ocen. Niskie oceny uzyskał także przedmiot technologia 

celulozy. W tym przypadku liczba ocen słabych była prawie równa liczbie ocen dobrych. We wszystkich 

przedmiotach oceny dostateczne i negatywne dotyczyły przede wszystkim obiektywności i rzetelności 

sprawdzania wiedzy i umiejętności studenta oraz uprzejmości i życzliwości nauczyciela akademickiego 

wobec studentów.  

Niskie oceny uzyskały także takie przedmioty jak etyka z bioetyką oraz  pedagogika czasu wolnego 

prowadzona. Jednak wyniki te nie są miarodajne, gdyż ankiety wypełniły tylko odpowiednio 3 i 5 osób.  

 

Rekomendacje KZdsJK 

Zespół zaleca przeprowadzenie rozmów przez Kierowników Katedr, w których realizowane są przedmioty 

fizyka, tworzywa drzewne i technologia celulozy, z osobami prowadzącymi w/w przedmioty w celu 

przeanalizowania zasadności uwag zgłaszanych przez studentów.  

                                   Należy zastanowić się wspólnie z przedstawicielami studentów, nad możliwościami  zwiększenia udziału 

studentów w wypełnianiu ankiet. 

 

Studia niestacjonarne 

 

 W semestrze letnim 2015/2016 na kierunku Technologia drewna na studiach niestacjonarnych studenci 

ocenili  tylko 7 przedmiotów. Analiza przedmiotowych ankiet pozwala na stwierdzenie, że oceniane 

przedmioty uzyskały w większości oceny bardzo dobre i dobre. W ankietyzacji brali udział tylko studenci 

obecnego II i III roku studiów. Najwięcej gdyż 20 osób oceniło przedmiot materiałoznawstwo prowadzony 

przez dr inż. Andrzeja Makowskiego, a najmniej fizykę prowadzoną przez dr Grzegorza Hoffmanna –  

2 osoby.  

 

Rekomendacje KZdsJK  

Należy zastanowić się wspólnie z przedstawicielami studentów, nad możliwościami  zwiększenia udziału 

studentów w wypełnianiu ankiet.  

 

Uwagi studentów 

 

W ankietach oceny zajęć dydaktycznych realizowanych na wszystkich wymienionych wyżej kierunkach 

studiów w semestrze letnim 2015/2016 zamieszczono 91 uwag. Zdecydowana większość spośród nich była 

pozytywna zarówno w odniesieniu do wykładowcy jak i realizowanego przedmiotu. Zgłoszono 20 uwag 

krytycznych: 12 – dotyczących 5 przedmiotów realizowanych przez wykładowców spoza Wydziału oraz 8 – 

dotyczących również 5 przedmiotów realizowanych przez wykładowców WTD. W większości przypadków 
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były to pojedyncze opinie lub opinie wzajemnie wykluczające się. Natomiast powtarzające się uwagi 

krytyczne dotyczyły przedmiotu fizyka, przedmiotu matematyka oraz technologii mas włóknistych. Uwagi 

te zostały przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych. 

 

 

IV. HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 
Wyniki hospitacji wraz z rekomendacjami zostały opracowane w formie raportów zgodnie  

z wymaganiami UKdsJK (Zarządzenie nr 82/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 

sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych). Łącznie na wszystkich kierunkach, 

formach i poziomach kształcenia realizowanych na WTD przeprowadzono 43 hospitacje w roku 

akademickim 2015/2016. Hospitacje dotyczyły nauczycieli akademickich wszystkich jednostek 

organizacyjnych wydziału. Oceny były wysokie, kształtowały się na poziomie 3,9-5,0 w skali 

pięciostopniowej. 

Niezależnie od kierunku i stopnia kształcenia większość zaleceń pohospitacyjnych dotyczy „mobilizacji 

studentów do aktywnego udziału w zajęciach”. Ponadto podkreśla się, aby większa uwagę zwrócić na 

studentów pasywnie biorących udział w zajęciach. W przypadku wykorzystywania środków 

audiowizualnych i prezentowania treści zagadnień za pomocą prezentacji multimedialnych zaleca się aby 

ograniczyć ilość tekstu przedstawianego na pojedynczych slajdach. W przypadku młodych pracowników 

dydaktycznych rekomenduje się lepsze przygotowanie do prowadzenia prezentacji publicznych, np. poprzez 

udział w seminariach (w jednostkach i na Wydziale) oraz konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Odnoszenie się do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce jest konieczne i poprawia atrakcyjność 

prowadzonych zajęć, jednakże te odniesienia powinny być przekazywane przede wszystkim studentom  

II stopnia kształcenia. W związku z czym proponuje się zwiększenie liczby hospitacji na zajęciach ze 

studentami II stopnia kształcenia.  

 

 

V. ANALIZA PRAC DYPLOMOWYCH I ROZPRAW DOKTORSKICH W SYSTEMIE PLAGIAT.PL 

 
W systemie plagiat.pl sprawdzono 64 prace dyplomowe, z czego 2 stanowiły prace magisterskie i 42 prace 

inżynierskie.  

W wyniku weryfikacji przestrzegania praw autorskich zakwestionowano osiem prac. Informacje o rodzaju 

i zakresie wykrytych nieuprawnionych zapożyczeń przekazano ich promotorom za pomocą stosownego 

formularza. W przypadku czterech prac promotorzy zdecydowali, że wykryte i wskazane nieuprawnione 

zapożyczenia, w ich ocenie, nie są plagiatem. Cztery kolejne prace dyplomowe, decyzją ich promotorów, 

zostały przekazane ich autorom ze wskazaniem do dokonania zmian redakcyjnych i merytorycznych 

związanych z prawidłowym, ale nadmiernym cytowaniem. Żadna z zakwestionowanych prac nie została 

uznana przez jej promotora za plagiat. 

 

VI. ANKIETYZACJA ABSOLWENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 
Wyniki oceny studiów doktoranckich wraz z rekomendacjami zostały zestawione w formie raportu zgodnie 

z procedurą nr UKdsJK (Zarządzenie nr 91/2013 Rektora UPP w sprawie wprowadzenia procedury 

hospitacji zajęć dydaktycznych).  

 

Ocena programu studiów i warunków studiowania 

Większość ankietowanych na pytania dotyczące programu studiów i warunków studiowania oceniło 

pozytywnie ten aspekt studiów doktoranckich. Najgorzej oceniono pytanie dotyczące przydatności 

wirtualnego dziekanatu dla potrzeb studenta, dostępu do specjalistycznego oprogramowania, dostępu do 

czasopism naukowych  i innej literatury oraz dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej. Najwyżej oceniono 

stopień zadowolenia ze studiów doktoranckich oraz wywiązywanie się z obowiązków przez Kierownika 

studiów.  
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Rekomendacje KZdsJK 

Ze względu na małą ilość ankiet nie można jednoznacznie stwierdzić o potrzebie dokonywania zmian w 

obecnym systemie kształcenia. Można zalecić zmiany w funkcjonowaniu Wirtualnego Dziekanatu bardziej 

sprzyjające użytkownikowi. Uwagi dotyczące dostępu do specjalistycznego oprogramowania, czasopism 

naukowych oraz bazy rekreacyjno-sportowej powinny zostać skierowane do odpowiednich jednostek UP. 

 

Ocena praktyki dydaktycznej 

W przypadku analizy ankiet dotyczących oceny praktyki dydaktycznej nie zgłoszono problemów 

wynikających z prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach studiów. 

 

Ocena systemu stypendialnego 

W zakresie pytań dotyczących systemu stypendialnego najgorzej oceniono kryteria przyznawania 

stypendium z dotacji projakościowej oraz za wyniki w nauce. Również nisko oceniono proces przyznawania 

stypendiów za wyniki w nauce oraz socjalnego. Odpowiedzi na pytania dotyczące pozostałych rodzajów 

stypendiów i procesu ich przyznawania były pozytywne. W przypadku pytania o źródła środków na 

utrzymanie większość ankietowanych wskazywała na otrzymywanie pomocy od rodziców, uzupełnienie 

dochodów dochodami współmałżonka oraz stypendia naukowe. 

 

Rekomendacje KZdsJK 

Zaleca się pełne i bardziej czytelne przedstawienie kryteriów procesu przyznawania stypendiów. 

 

Inne uwagi i sugestie absolwentów. 

W analizowanych ankietach nie zamieszczono uwag i sugestii ze strony absolwentów. 

 

VII. ANKIETYZACJA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono skuteczny nabór i uruchomiono studia podyplomowe 

Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie. Zgodnie z Zarządzeniem nr 92/2013 Rektora UPP 

przeprowadzono ankietyzację absolwentów. W ankietowaniu uczestniczyli wszyscy absolwenci studiów: 12 

osób. 

 

Organizacja studiów została oceniona jako dobra. Niektórzy słuchacze zwrócili uwagę na utrudniony 

kontakt z opiekunami prac końcowych. Program studiów i przebieg zajęć został oceniony także jako dobry. 

Słuchacze zwrócili jednak uwagę na fakt, że pewne przedmioty bardziej odpowiadały ich oczekiwaniom 

(drewno konstrukcyjne, materiały drewnopochodne, materiały drewnopochodne w budownictwie),  

a przebieg innych uznali za znacznie mniej atrakcyjny (instalacje budowlane, komputerowe wspomaganie 

projektowania). Prawdopodobnie jest to wynikiem różnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności słuchaczy. 

Pojawiła się także sugestia dotycząca większej liczby ćwiczeń terenowych. 

 

 

Rekomendacje ZdsOSDPiKD 

Egzaminy i zaliczenia powinny być realizowane podczas zjazdów, należy unikać wyznaczania dodatkowych 

terminów. Pożądana jest ściślejsza współpraca pomiędzy wykonawcami i opiekunami prac końcowych, 

realizowana już od początku 2 semestru. Każdy przedmiot powinien być prowadzony przez jedną osobę. 

Jeżeli nie jest to możliwe, należy dokonać podziału na prowadzącego wykłady i pozostałe zajęcia,  

a kierownik powinien ściśle koordynować przekazywane treści. W przypadku wszystkich przedmiotów 

należy rozważyć możliwość prowadzenia ćwiczeń terenowych. 
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VIII. WYNIKI ANALIZY ANKIET MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

KIERUNKU TECHNOLOGIA DREWNA  
 

W ankietyzacji udział wzięło 17 absolwentów kierunku Technologia drewna, ale odpowiedzi na wszystkie 

pytania zawarte w ankiecie udzieliło tylko 6 osób. Wszyscy absolwenci ukończyli studia w 2013 roku.  

W badanej grupie 6 osób przeważali absolwenci studiów II stopnia – 4 absolwentów studiów stacjonarnych  

i 1 absolwent studiów niestacjonarnych. Z badanej grupy absolwentów 3 osoby znalazły zatrudnienie  

w trakcie trwania studiów, a trzy w okresie do roku od zdania egzaminu dyplomowego. Pięć osób pracuje  

w przedsiębiorstwie prywatnym, a  jedna osoba prowadzi własną działalność gospodarczą (pozostałe 11 

osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Wszyscy są zdania, że obecnie wykonywana praca jest zgodna 

z ukończonym kierunkiem studiów, w dużym i bardzo dużym stopniu. Pięciu z grupy 6 ankietowanych 

uważa, że ukończony kierunek studiów zapewnił im przygotowanie do obecnie wykonywanej pracy  

w dużym i bardzo dużym stopniu. W związku z obecnie wykonywaną pracą aż cztery osoby z badanej grupy 

podały, że obecnie wykonywana praca wymaga od nich uzupełniania wiedzy lub umiejętności w zakresie:  

 dotyczącym nowości na rynku, nowych technologii i rozwiązań technologicznych, które prezentuje 

konkurencja w zakresie produkcji maszyn, 

 wizualnego sortowania tarcicy,  

 marketingu lub zarządzania przedsiębiorstwem,  

 języków obcych, komputerowego wspomagania projektowania, zarządzania produkcją, 

optymalizacji procesów produkcji. 

 

Z analizy ankiet wynika ponadto, że generalnie dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudnili naszych 

absolwentów „bardzo ważnym” lub „ważnym” kryterium był ukończony kierunek studiów, wiedza  

i umiejętności oraz kompetencje osobowe i interpersonalne. Dla pięciu z nich tym kryterium był dyplom 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dla czterech udział w stażach i praktykach. Z kolei nie brali oni 

pod uwagę, przy zatrudnianiu absolwentów, udziału studentów w wymianie międzynarodowej, pracy w 

okresie studiów, czy działalności w organizacjach studenckich.  

 

Najwięcej osób – pięć z sześcioosobowej grupy absolwentów uważa, że podczas studiów nabyła 

umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi; czterech absolwentów ceni sobie zdobytą 

umiejętność samodzielnego uczenia się i organizowania czasu pracy, dla trzech osób zdecydowanie 

„najważniejszą” lub „ważną” jest zdobyta na studiach umiejętność posługiwania się specjalistycznymi 

programami komputerowymi oraz umiejętności i kompetencje zespołowego rozwiązywanie problemów i 

zadań. 

Większość badanych (5 osób) twierdzi, że zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna jest użyteczna w ich 

obecnej pracy, a studia w wystarczającym stopniu rozwijały umiejętności komunikacji międzyludzkiej oraz, 

że na studiach mieli możliwość włączania się do projektów realizowanych przez wydział/instytut/katedrę. 

Wszystkie osoby oceniły, że lektorat na studiach nie pozwolił im w oczekiwanym stopniu nauczyć się 

języka obcego.   

Bardzo pozytywnym wynikiem analizowanych ankiet jest stwierdzenie przez wszystkich absolwentów, że 

zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży reprezentowanej  przez nich jest „bardzo duże” lub 

„duże”. 

Wszyscy absolwenci uważają że wiedza o strukturze i właściwościach drewna jest w „bardzo dużym” lub 

„dużym” stopniu przydatna w ich pracy. 

 

Absolwenci kierunku studiów Technologia drewna ocenili, że przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich  

z zakresu Technologii drewna jest przydatna znajomość w stopniu „bardzo dużym” lub „dużym” 

 dla czterech osób: metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych; metod, technik i narzędzi  

z zakresu projektowania zakładów przemysłu drzewnego oraz systemów transportowych, 

 dla trzech osób: zintegrowanych informatycznie systemów zarządzania ERP oraz systemów 

komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAD, CAE, MES. 
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Czterech absolwentów za przydatną w wykonywanej pracy zawodowej uznała znajomość aparatury 

kontrolno-pomiarowej i analizy instrumentalnej stosowanej w procesach technologicznych i kontroli 

laboratoryjnej w „bardzo dużym”  lub „dużym” stopniu 

 

Za przydatne w „bardzo dużym” lub „dużym” stopniu w wykonywanej pracy  zawodowej absolwenci 

kierunku Technologia drewna uważają znajomość: 

 budowy narzędzi i obrabiarek do drewna oraz ich oprogramowania w aspekcie zasad użytkowania  

i możliwości wykorzystania w przemyśle drzewnym – cała badana grupa, 

 właściwości klejów i wyrobów lakierowych w aspekcie oceny ich jakości oraz przydatności  

technologicznej; właściwości oraz technologii wytwarzania tworzyw drzewnych;  charakterystyki 

materiałowej i rozwiązań konstrukcyjnych wybranych systemów budowlanych z drewna i tworzyw 

drewnopochodnych 5 osób, 

 jakościowo-wymiarowej klasyfikacji surowca drzewnego; technologii pierwiastkowego i wtórnego 

przerobu drewna okrągłego i materiałów tartych w zależności od ich przeznaczenia; zasad obróbki drewna 

skrawaniem oraz zagadnień dotyczących jakości tej obróbki; umiejętność wykorzystania systemów 

informatycznych i automatyzacji w procesie produkcyjnym 4 osoby.  

 

IX. POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI  ZESPOŁÓW DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 
W okresie sprawozdawczym poza opisanymi wyżej działaniami (ocena zajęć dydaktycznych, wykrywanie 

plagiatów, weryfikacja efektów kształcenia) prace Zespołów ds. Jakości Kształcenia obejmowały w ramach 

posiadanych kompetencji: 

 opiniowanie tematów prac dyplomowych (kart prac dyplomowych) na pierwszym i drugim 

stopniu kształcenia na kierunku Technologia drewna (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz 

na pierwszym stopniu kształcenia na kierunku Projektowanie mebli, 

 opiniowanie propozycji modyfikacji programów kształcenia. 

 

W szczególności Zespół ds. Jakości Kształcenia  zaopiniował: 

 likwidację przedmiotu Powierzchniowe uszlachetnianie papieru B na II stopniu kształcenia na 

kierunku Technologia drewna – specjalność ochrona i  modyfikacja drewna, 

 wprowadzenie przedmiotu Chemiczna konwersja celulozy na II stopniu kształcenia na kierunku 

Technologia drewna – specjalność ochrona i modyfikacja drewna, 

 wprowadzenie limitów miejsc dla realizacji prac dyplomowych od roku akademickiego 2016/2017 

na studiach I i II stopnia kierunku Technologia drewna (stacjonarne i niestacjonarne).  

 

X. PODSUMOWANIE 
 

1. Stwierdzono zwiększenie udziału studentów w ankietyzacji zajęć dydaktycznych  

w semestrze letnim, tj. po wprowadzeniu zmiany formuły ankiet, jednak nadal liczba respondentów 

biorących udział w badaniach ankietowych jest w wielu przypadkach niewystarczająca aby wyniki ankiet 

mogły być uznane za miarodajne. 

2.  Wyniki ankiet oceny studiów bezpośrednio po ich ukończeniu w części „ocena programu studiów” 

wskazują, że programu studiów II stopnia jest lepiej oceniany niż I stopnia, natomiast w części „ocena 

warunków studiowania” zarówno absolwenci I jak i II stopnia nisko oceniają bazę socjalną (niedogrzane 

pomieszczenia, brak ciepłej wody) i dostępność do Internetu. Wyniki ankiet wskazują także, że studenci nie 

korzystają z pomocy Biura Karier. 

3. Analiza prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie Plagiat.pl nie wskazuje na nadużywanie 

praw autorskich. 

4. Absolwenci studiów doktoranckich krytycznie ocenili system stypendialny (kryteria i proces 

przyznawania stypendiów). 

5. Absolwenci studiów podyplomowych postulowali zwiększenie liczby ćwiczeń terenowych. 

6. Analiza ankiet monitorowania losów zawodowych absolwentów wskazuje, że nie mieli oni problemów ze 

znalezieniem pracy, wykonują pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów, a studia zapewniły im 
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dobre przygotowanie do wykonywanej pracy. Zdaniem wszystkich ankietowanych  zapotrzebowanie rynku 

pracy na specjalistów z branży przez nich reprezentowanej jest „bardzo duże” lub „duże” 

 

W wyniku analiz przeprowadzonych ankietyzacji i hospitacji zajęć w roku akademickim 2015/2016 

Zespoły ds. Jakości Kształcenia zalecają: 

 

1. Podjęcie kroków zmierzających do podniesienia liczby respondentów biorących udział  

w badaniach ankietowych. Jednym z proponowanych działań jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na 

poziomie Katedr, Wydziału, Uczelni. Proponuje się aktywne włączenie do tych działań samorządu 

studentów. 

2. Przeprowadzenie rozmów z nauczycielami akademickimi, którzy zostali negatywnie ocenieni przez 

studentów odnośnie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych. 

3. Przeprowadzenie analizy programu studiów specjalności ochrona i modyfikacja drewna w aspekcie zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych, a także treści nauczania języków obcych.  

4. Przeprowadzenie konsultacji z Biurem Karier UPP nad zwiększeniem efektywności funkcjonowania tej 

komórki. 

5. Poprawienie funkcjonowania wirtualnego dziekanatu w zakresie studiów doktoranckich, zawartych tam 

informacji o programie studiów, efektach kształcenia, sylabusach itp.  

 


