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Jakość kształcenia zdalnego 
Opracowanie	na	podstawie	odpowiedzi	udzielonych	na	pytania	
otwarte	w	ogólnouniwersyteckim	badaniu	jakości	kształcenia	
przeprowadzonym	wśród	studentów	studiów	stacjonarnych	UAM	w	
roku	ak.	2019/2020	

	
Na	 ewaluacji	 jakości	 kształcenia	 na	 UAM	 w	 roku	 akademickim	 2019/2020	 zaważyła	
ocena	 głównie	 semestru	 letniego,	 w	 którym	 zajęcia	 ze	 względu	 na	 wprowadzenie	 w	
Polsce	stanu	epidemii	zostały	w	większości	przeprowadzone	w	trybie	zdalnym.	
	

	

Semestr	 letni	 praktycznie	 w	 całości	 odbywał	 się	 w	 formie	 zdalnej,	 dlatego	 też	 moje	
odpowiedzi	w	większości	 opierają	 się	 głównie	 o	moje	 doświadczenia	 z	 semestru	 letniego.	
Nauczanie	 zdalne	 znacznie	 wpłynęło	 na	 jakość	 studiów	 -	 została	 ona	 obniżona.	 Część	
wykładowców	 całą	 współpracę	 oparła	 o	 udostępnienie	 prezentacji,	 które	 bez	 ich	
komentarza	mają	niewiele	sensu	i	w	żaden	sposób	nie	przekazują	wiedzy	w	tak	przystępny	
sposób,	 co	 bezpośredni	 kontakt.	 Ćwiczenia	 praktyczne	 często	 były	 niezwykle	 trudne	 do	
wykonanie	bez	konsultacji	 z	 kolegami,	przez	brak	wiedzy	prowadzących	uzupełniającej	 ich	
prezentacje	 i	 instrukcje	 do	ćwiczeń.	 Chciałabym	 też	 zwrócić	 uwagę	na,	 niestety	niewielką,	
grupę	 prowadzących,	 którzy	 świetnie	 wykorzystywali	 dostępne	 narzędzia	 -	 wykłady	 przez	
MS	 Teams,	 nagrania	 zajęć	 na	MS	 Streams	 lub	 dopasowywanie	 prezentacji	 i	 instrukcji	 do	
ćwiczeń	 do	 potrzeb	 nauczania	 zdalnego	 (dodatkowe	 komentarze,	 dokładniejsze	 i	 jasne	
instrukcje	jak	poprawnie	wykonać	ćwiczenie).	
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Ogólna	ocena	jakości	kształcenia	w	porównaniu	do	roku	ubiegłego	niewiele	się	zmieniła	i	
nadal	 przeważająca	 liczba	 studentów	 (79%	 respondentów)	 postrzega	 ją	 dobrze	 lub	
bardzo	 dobrze.	 Jednak	 już	 w	 przypadku	 pytania	 „Czy	 dostrzegł/a	 P.	 zmianę	 jakości	
kształcenia	 w	 stosunku	 do	 poprzedniego	 roku	 akademickiego”	 można	 zaobserwować	
wyraźny	 wzrost	 liczby	 odpowiedzi	 raczej	 lub	 zdecydowanie	 się	 pogorszyła.	
Przeanalizowanie	 odpowiedzi	 otwartych	 uzasadniających	 tę	 negatywną	ocenę	pozwala	
stwierdzić,	 że	 głównym	 powodem	 pogorszenia	 jakości	 kształcenia	 było	 przejście	
Uniwersytetu	–	w	wyniku	sytuacji	epidemicznej	–	na	system	kształcenia	na	odległość.	Z		
wypowiedzi	 studentów	 można	 wywnioskować,	 że	 dla	 większości	 z	 nich	 nie	 było	
klarowne,	 iż	 zmiana	 ta	 wynikała	 z	 ministerialnych	 rozporządzeń	 i	 próby	 zapobiegania	
rozprzestrzenianiu	wirusa.	
	
Bardziej	szczegółowa	lektura	komentarzy	prowadzi	do	wniosku,	że	w	wielu	przypadkach	
to	 nie	 sama	 forma	 prowadzenia	 zajęć	 zdalnie	 wpłynęła	 na	 opinie	 o	 obniżeniu	 jakości	
kształcenia,	ale	sposób	wdrożenia	oraz	organizacja	kształcenia	na	odległość.	
	

	
	
Spośród	najbardziej	problematycznych	kwestii	warto	wymienić	następujące:	
	

1. Chaos	organizacyjny	przy	przechodzeniu	na	tryb	nauczania	online.	Brak	skutecznej	
komunikacji	 ze	 studentami,	 zdaniem	których	nie	docierają	do	nich	najważniejsze	
informacje	 dotyczące	 funkcjonowania	 Uczelni	 lub	 docierają	 one	 do	 nich	
z	opóźnieniem.	 Brak	 życzliwości	 w	 udzielaniu	 informacji	 zdezorientowanym	
studentom.	
	

2. Brak	 wcześniejszego	 przeszkolenia	 wykładowców	 i	 studentów	 z	 aplikacji	 MS	

Wiele	zmienił	wprowadzony	obowiązek	tzw.	nauczania	zdalnego.	W	ciągu	semestru	na	początku	
nie	 działo	 się	 praktycznie	 nic.	 Dopiero	 druga	 połowa	 kwietnia/maj	 były	 miesiącami,	 kiedy	
prowadzący	wzięli	 się	 do	 pracy	 i	 zajęcia	 dydaktyczne	w	 częściowym	 stopniu	 ruszyły.	 Czerwiec	
upłynął	pod	znakiem	"odbębniania"	zajęć	na	szybko	przez	wykładowców,	którzy	nie	robili	tego	
wcześniej.	 Takie	 zajęcia	 często	 nakładały	 się	na	 siebie,	a	prowadzący	nie	byli	 skłonni	 zmieniać	
terminów.	Poza	 tym	rzadko	który	wykładowca	szanował	 czas	 studentów	 i	organizował	 zajęcia	
o	czasie	dla	siebie	wygodnym,	np.	piątek	o	godz	21.	"Wisienką	na	torcie"	był	utrudniony	kontakt	
z	 promotorem,	 skutkiem	 czego	 została	 mi	 odebrana	 możliwość	 zakończenia	 jeszcze	 w	 lipcu,	
niestety	źle	przeze	mnie	zapamiętanej,	przygody	związanej	ze	studiowaniem	dziennym.	
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Teams.	
	

3. Konieczność	podniesienia	kompetencji	wykładowców	w	wykorzystaniu	MS	Teams,	
tak	 aby	 umieli	 swobodnie	 posługiwać	 się	 tym	 narzędziem	 i	 stosować	 dostępne	
w	nim	opcje.		
	

4. Brak	 zasad	 porządkująch	 zdalne	 nauczanie,	 np.	 narzucenia	 wykładowcom	
stosowania	tylko	jednej	platformy	do	prowadzenia	zajęć.		
	

5. Zamiast	 prowadzenia	 zajęć	 wykładowcy	 zadawali	 studentom	 prace	 pisemne,	
których	często	nie	sprawdzali	na	czas.	
	

6. Niektóre	zajęcia	po	wprowadzeniu	zdalnego	nauczania	w	ogóle	się	nie	odbyły	lub	
rozpoczęły	się	ze	znacznym	opóźnieniem,	wymuszając	tym	samym	na	studentach	
zbyt	duże	tempo	przyswajania	wiedzy	pod	koniec	semestru.	
	

7. Brak	 kontaktu	 z	wykładowcami;	 dostrzegane	 przez	 studentów	 „rozprężenie”	 czy	
niechęć	wykładowców	w	podejściu	do	 zdalnego	prowadzenia	 zajęć,	 sprawdzania	
prac	 zaliczeniowych,	 odpowiadania	 na	 wiadomości.	 Czasem	 wręcz	 lekceważący	
stosunek	do	studentów.	
	

8. Brak	hospitacji	zajęć	zdalnych,	brak	kontroli	nad	pracownikami.	
	

9. Niemożliwość	 realizowania	 zajęć	 praktycznych,	 szczególnie	 problematyczna	 na	
kierunkach	ścisłych,	przyrodniczych,	ale	też	wszystkich	 innych,	w	ramach	których	
prowadzone	są	np.	praktyki	zawodowe.	
	

Kilka	wypowiedzi	ilustrujących	najczęściej	sygnalizowane	problemy:		
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Kompletna	 dezorganizacja	 spowodowana	 koronawirusem,	 wykładowcy	 nagle	 zaczęli	
wymagać	od	nas	więcej	pracy	skoro	"tylko	siedzimy	w	domu",	przeciąganie	zajęć	online	do	
dwóch	godzin	albo	kompletny	brak	zainteresowania	ze	strony	wykładowcy	-	macie	rzeczy	
do	 przeczytania	 i	 odpowiedzcie	 na	 pytania	 (bez	 żadnego	 feedbacku).	 Nagłe	 zmiany	 w	
formie	 egzaminów	 końcowych,	 przesunięcie	 egzaminów	 na	 koniec	 sierpnia,	 ponieważ	
komisja	wydziałowa	odpowiedzialna	za	przygotowanie	egzaminu	nie	zaczęła	prac	na	czas,	
absurdalne	wymagania	dotyczące	egzaminów	(stabilny	i	szybki	internet,	nie	każdy	mieszka	
w	miejscu	 z	 takim	 internetem,	nie	ma	 innych	opcji,	ale	 to	wydziału	 to	nie	dociera;	 limity	
czasowe	 40	 SEKUND	 na	 jeden	 przykład,	 brak	 swobodnego	 poruszania	 się	 między	
pytaniami).	Generalnie	cała	sesja	robiona	pod	to,	żeby	studenci	nie	ściągali,	a	nie	pod	to,	
żeby	wspomóc	studentów	w	zaistniałej	sytuacji.	

Ilość	 wiadomości	 jakie	 wysłałam	 i	 nie	 otrzymałam	 do	 tej	 pory	 na	 nie	 odpowiedzi	 jest	
zatrważająca.	Skoro	pandemia	nie	jest	urlopem	dla	studentów,	to	z	jakiej	racji	ma	być	nim	
dla	prowadzących?	Zdaję	sobie	sprawę	z	tego,	że	dla	nikogo	ta	sytuacja	nie	jest	łatwa,	ale	
poinformowanie	o,	być	może,	czasowej	niedostępności	niektórych	pracowników	powinno	
być	priorytetem.	
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10. 	Zdarzało	 się,	 że	 zajęcia	 lub	 konsultacje	na	 studiach	 stacjonarnych	odbywały	 się	

poźnym	wieczorem	lub	w	weekendy.	
	

11. 	Brak	samodyscypliny,	na	którą	skarżyli	się	sami	studenci,	oraz	brak	angażowania	
ich	 do	 aktywnego	 udziału	w	 zajęciach.	 Pojawił	 się	 nawet	 postulat,	 aby	wykłady	
przeprowadzane	 były	 w	 MS	 Teams	 z	 widocznymi	 uczestnikami,	 tak	 aby	
wykładowcy	nie	mieli	poczucia	przemawiania	do	ekranu	komputera.	
	

12. 	Sposób	 przeprowadzania	 online	 egzaminów,	 który	 był	 w	 ocenie	 studentów	
niesprawiedliwy.		

Proszę	 o	 większe	 zaangażowanie	 ze	 strony	 wykładowców	 i	 pracowników	 w	 sytuacjach	
kryzysowych.	To,	że	nie	mogę	skontaktować	się	z	większością	z	nich	jest	po	prostu	irracjonalne.	

Wydział	 zdecydowanie	poległ	przy	nauczaniu	 zdalnym.	 Kompletny	brak	 szacunku	do	 studenta.	
Rozumiem,	że	sytuacja	jest	trudna	również	dla	kadry,	ale	pozostawianie	studentów	samym	sobie	
przez	 2	 miesiące	 nie	 jest	 dobrym	 posunięciem.	 Materiał	 nauczania	 online	 został	 okropnie	
rozłożony	w	czasie.	Po	dwóch	miesiącach	 ignorowania	studentów	rzucono	partię	materiału,	na	
którą	dano	kolejne	dwa	miesiące.	W	momencie,	gdy	większość	studentów	innych	wydziałów	czy	
uczelni	 jest	 już	 w	 trakcie	 lub	 po	 sesji,	 niektórzy	 prowadzący	 dopiero	 rzucili	 kolejne	 partie	
materiałów,	 na	 których	 zrealizowanie	 mamy	 w	 teorii	 dwa	 tygodnie.	 (Osobiście	 nie	 sądzę,	 by	
zajęcia	skończyły	się	16.07)	Przez	to	terminy	się	na	siebie	nakładają,	a	materiał	ten	nie	pozostaje	
w	 naszych	 głowach,	 a	 przecież	 o	 to	 właśnie	 chodzi	 w	 nauczaniu.	 By	 rzeczy	 wysyłane	 przez	
wykwalifikowaną	kadrę	pozostały	z	nami	w	przyszłej	karierze	zawodowej.	[…]	Na	dramat,	jakim	
jest	 nauczanie	 zdalne	 na	 Wydziale	 (…)	 dodatkowo	 wpływa	 całkowity	 brak	 jakichkolwiek	
informacji	 na	 temat	 czegokolwiek,	 czy	 też	 braku	 jasnej	 organizacji	 tegoż	 nauczania.	
Dowiadujemy	się	wszystkiego	w	zbyt	krótkich	terminach,	jeśli	w	ogóle.	Nie	zostają	nam	podane	
informacje	 dot.	 terminów	 i	godzin	egzaminów,	 ich	 formie	 czy	metodzie	 prowadzenia.	 Terminy	
zajęć	 zostają	 nam	 podane	 często	 wieczór	 przed,	 a	 to	 jeśli	 w	 ogóle	 są	 one	 przeprowadzane.	
Większość	prowadzących	po	prostu	przesyła	nam	prezentacje,	co	zgodnie	z	rozporządzeniem	nie	
powinno	 być	 nawet	 uznane	 za	 zrealizowanie	 zajęć.	 Większość	 prowadzących	 wykazała	 się	
postawą	 całkowicie	 antystudencką.	 Wielu	 moich	 znajomych	 z	 roku	 właśnie	 przez	 obecną	
sytuację	 zdecydowało	 się	 na	 rezygnację	 ze	 studiów,	 ja	 sama	 to	 rozważałam.	 Wydział	 (…)	
(rzekomo	najlepszy	w	Polsce)	poległ	katastrofalnie	w	obliczu	koronawirusa.	
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Reakcją	 studentów	 na	 wyżej	 opisane	 problemy	 były	 błagalne	 prośby	
o	przywrócenie	 nauczania	 stacjonarnego,	 złość	 na	 władze	 wydziałów	 i	 Uczelni	
z	powodu	 decyzji	 o	 zdalnym	 kształceniu	 i	 panującej	 dezinformacji,	 krytyka	
poszczególnych	 wykładowców	 oraz	 pracowników	 administracji,	 domaganie	 się	
większej	kontroli	nad	pracownikami.	
	
Nie	 brakowało	 jednak	 także	 opinii	 wyrażających	 zadowolenie	 z	 kształcenia	 na	
odległość.	 Studenci	 docenili	 możliwość	 nagrania	 wykładu	 i	 jego	 powtórnego	
odtworzenia	 w	 celu	 powtórzenia	 materiału	 przed	 egzaminem,	 większą	
dostępność	 prezentacji,	 	 możliwość	 wygodnego	 uczestniczenia	 w	 wykładzie	 w	
warunkach	 domowych	 czy	 brak	 konieczności	 dojazdów.	 Proponowali	 nawet	
wprowadzenie	 w	 przyszłości	 hybrydowego	 prowadzenia	 niektórych	 zajęć,	 aby	
umożliwić	 uczestniczenie	 w	 nich	 studentom	 z	 różnych	 powodów	 niemogącym	
osobiście	 wziąć	 w	 nich	 udziału.	 Wspominano	 także	 o	 zauważalnie	 większej	
frekwencji	na	wykładach	prowadzonych	w	formie	zdalnej.		
	
Wszystkie	 pozytywne	 opinie	 wynikały	 z	 doświadczenia	 udziału	 w	 dobrze	
przygotowanych	 i	 przeprowadzonych	 zajęciach.	 Studenci	 niejednokrotnie	
wymieniali	 nazwiska	 wykładowców	 angażujących	 się	 w	 dydaktykę	 online	 w	
sposób	wyróżniający	się	kreatywnością.		
	
Na	koniec	warto	przytoczyć	pozytywną	opinię,	która	w	pewnym	zakresie	również	
jest	reprezentatywna	dla	nastrojów	studenckich.		
	
	

W	czasie	pandemii	bardzo	kłopotliwe	były	dośrubowane	wymagania	dot.	egzaminów	online.	
Chodzi	 głównie	 o	 czas,	 który	 w	 wielu	 przypadkach	 został	 skrócony	 maksymalnie,	 dając	
średnio	około	40	s	na	odpowiedź	na	jedno	pytanie.	W	sytuacji	egzaminu,	odbywającego	się	
po	semestrze	pełnym	niepokoju,	lęku,	samotności	i	obaw	o	działanie	sprzętu,	jest	to	bardzo	
krzywdzące.	 Ewentualną	 uczciwość	 podczas	 pisania	 powinno	 się	 weryfikować	 poprzez	
kamerę,	 co	 jest	 egzekwowane,	 natomiast	 czas	 powinien	 nie	 być	 tak	 ograniczony,	 gdyż	
odbiera	to	trzeźwość	umysłu	podczas	zdawania.	
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Ostatni	 semestr	 był	 szczególny.	 Chcę	 zwrócić	 uwagę	 na	 ciężką	 pracę,	 którą	 wykonali	
wykładowcy,	 żeby	 mimo	 wszystko	 semestr	 przebiegał	 bez	 zakłóceń.	 Doceniam	 to.	 Przez	
specyfikę	 kierunku	 praca	 zdalna	 nie	 pozbawiła	 nas	 możliwości	 normalnego	 uczestnictwa	 w	
zajęciach.	 W	 większości	 zajęcia	 wyglądały	 bardzo	 podobnie	 do	 tych	 offline.	 Poza	 kilkoma	
wyjątkami	nie	odczuwam	uszczerbku,	jeżeli	chodzi	o	jakość	kształcenia	w	semestrze	letnim.	


