
BADANIE	JAKOŚCI	KSZTAŁCENIA	W	TRYBIE	ZDALNYM
2020/2021

ODPOWIEDZI	STUDENTÓW	STUDIÓW	STACJONARNYCH	NA	PYTANIA	OTWARTE

〈        W przypadku	wszystkich	odpowiedzi zachowano ich oryginalną pisownię. Nie poprawiano ewentualnych błędów/pomyłek w nazwiskach
nauczycieli	akademickich.

〈         Odpowiedzi	studentów	przedstawione	są	w	podziale	na	poszczególne	kierunki

〈         W	jednym	wierszu	znajdują	się	odpowiedzi	różnych	studentów	na	kolejne	pytania	

〈         Zbiór	zawiera	odpowiedzi	na	poniższe	pytania:

Czy	dostrzegł/a	P.	zmianę	jakości	zajęć	w	porównaniu	z	semestrem	letnim	poprzedniego	roku	akademickiego?	Dlaczego	P.	tak	uważa?	-	komentarz

Proszę	wskazać,	co	było	dla	P.	największym	problemem	w	trakcie	nauki	zdalnej	w	semestrze	zimowym?	-	inne	-	jakie?	-	komentarz

Proszę	wskazać,	co	było	dla	P.	największą	pomocą	lub	korzyścią	w	trakcie	nauki	zdalnej	w	semestrze	zimowym?	-	inne	-	jakie?	-	komentarz

Co	P.	zdaniem	poprawiłoby	jakość	zajęć	prowadzonych	w	trybie	zdalnym?



Czy dostrzegł/a P. 

zmianę jakości zajęć w 

porównaniu z semestrem 

letnim poprzedniego 

roku akademickiego?

Dlaczego P. tak uważa? Proszę wskazać, co 

było dla P. 

największym 

problemem w 

trakcie nauki 

zdalnej w 

semestrze 

zimowym? - inne - 

jakie? - komentarz

Proszę wskazać, co 

było dla P. 

największą pomocą 

lub korzyścią w 

trakcie nauki 

zdalnej w 

semestrze 

zimowym? - inne - 

jakie? - komentarz

Co P. zdaniem poprawiłoby jakość zajęć 

prowadzonych w trybie zdalnym?

Zdecydowanie się 

poprawiła

Semestr letni był pod wieloma 

względami niedopracowany, 

najgorszy był brak kontaktu 

wirtualnego z wykładowcami, a 

większość zajęć działała na zasadzie: 

pytanie wykładowcy-odpowiedź 

studenta. Wynikło z tego wiele 

problemów, zaległości, a obciążenie 

nas pełną odpowiedzialnością za 

zrozumienie tematu zajęć było 

niestety z ogromną stratą dla nas. 

Semestr zimowy, który był dobrze 

zorganizowany technicznie dał 

znacznie więcej przyjemności z 

uczestnictwa w studiach.

więcej czasu na 

naukę

Udostępnianie przez wykładowców 

materiałów do zajęć, które nie są 

dostępne w Internecie. Dobre byłoby 

urozmaicenie zajęć poprzez różne 

metody.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Wszyscy wykładowcy prowadzą 

zajęcia w czasie rzeczywistym.

Brak 

marnotrawienia 

czasu na dojazd.

Światłowód w mojej miejscowości.

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie



Raczej się poprawiła W porównaniu z zeszłym rokiem 

akademickim więcej wykładowców 

prowadzi zajęcia przez Microsoft 

Teams, lecz nie wszyscy zdają się 

dobrze go obsługiwać

Moim zdaniem większa świadomość 

wykładowców w sferze nie zawsze 

dostępnych online materiałów 

zadanych przez na zajęcia

Zdecydowanie się 

poprawiła

Wszystkie zajęcia odbywają się za 

pomocą Teams. Wszystko jest lepiej 

zorganizowane.

Wielu nauczycieli akademickich ma 

problemy z korzystaniem z platformy 

MT, uważam, że dodatkowe 

szkolenie, które pomoże im jeszcze 

bardziej zagłębić się w świat techniki, 

będzie bardzo przydatne i z dużymi 

korzyściami dla nich a przede 

wszystkim studentów.

Raczej się poprawiła Wszyscy wykładowcy zaczęli używać 

Teams w czasie rzeczywistym, tak jak 

został ułożony plan.

Myślę, że przede wszystkim poprawa 

funkcjonowania aplikacji MS Teams. 

Zdarzają się dni, kiedy trudno jest 

dołączyć do spotkania, urywa się 

dźwięk, zostajemy "wyrzuceni" ze 

spotkania.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Mam wrażenie, że wykładowcy 

bardziej odnajdują się w aplikacji 

Teams. Raczej nie pojawiają się już 

problemy z tym, jak udostępnić 

ekran czy pokazać studentom film 

wraz z dźwiękiem. Poza tym mają 

plan na to, jak przeprowadzić zajęcia. 

Ich praca nie kończy się już na 

wysyłaniu tematów prac do 

napisania.

Świadomość niektórych 

wykładowców, że sylabus 

skonstruowany podobnie jak w 

nauce stacjonarnej nie jest 

odpowiedni do pracy w trybie pracy 

zdalnej. Zbyt duży nakład pracy z 

kilku przedmiotów + siedzenie w 

domu przed komputerem przez kilka 

godzin bardzo źle wpływa na 

psychikę.



Raczej się poprawiła - wszyscy wykładowcy używają MS 

Teams, dzięki czemu można skupić 

się na jednej aplikacji;  - przedmioty 

są bardziej zorganizowane.

Czasem trzeba wyłączyć video zebt 

dobrze bylo słychać

Raczej się poprawiła Większość osób już lepiej zna sje na 

programie

Zdecydowanie się 

poprawiła

Uważam tak, ponieważ w semestrze 

zimowym wszyscy wykładowcy 

musieli prowadzić zajęcia. Niestety w 

semestrze letnim w wielu 

przypadkach wysyłane były jedynie 

zadania do samodzielnego 

opracowania, w wyniku czego wiele 

rzeczy po prostu bezpowrotnie 

umknęło.
Historia



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Zajęcia w czasie rzeczywistym 

spowodowały siedzenie przed 

ekranem po 5-8 godzin dziennie z 

przerwa po 15 min, co jest 

skandaliczne. Oczy są zmęczone a 

głowa boli po tylu godzinach 

siedzenia przed laptopem. Po tylu 

godzinach nie ma siły niczego czytać 

przez zmęczenie oczu, dodatkowo 

siedzenie w domu powoduje, ze w 

miejscu naszego odpoczynku dzieje 

się całe nasze życie „pracownicze”. 

Nie wiem czy wobec zdalnych zajęć 

właściwym jest przeprowadzanie 

wszystkich przedmiotów w czasie 

rzeczywistym nierzadko siedzimy na 

zajęciach jak w korporacji przed 

komputerem ileś godzin. 15 min 

pomiędzy zajęciami często takie nie 

jest, ponieważ rzadkością jest 

kończyć zajęcia punktualnie, gdyż 

zwykle jest jakieś spóźnienie 

spowodowane łączeniem się na 

kanale. Najgorsze jest przemęczenie 

oczu i głowy po całym dniu zajęć.

Brak kometetnych 

rozwiązań w 

występującymi 

problemami 

technicznymi oraz 

zarzucanie winy 

po stronie 

studentów i 

pozostawienie 

sprawy 

nierozwiązanej.

Tylko, z 

niektórymi 

osiąganymi 

kontakt był lepszy, 

samodzielne 

wychodzenie z 

zajęć. Nie widzę 

istotnych plusów. 

Ilość minusów jest 

zdecydowanie 

większa. 

Przeprowadzanie części zajęć stacjonarnie, 

chociażby seminariów. Jedna przerwa 30 

min w trakcie 5 zajęć pod rząd to powinien 

być standard. Jak państwo myślą, dlaczego 

mamy wyłączone kamerki w większości? 

Bo przy tasiemcu zajęć z 15 min przerwa 

nikt nie jest w stanie aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach. Ciężko jest zjeść 

cos w trakcie 15 min. Może trzeba 

przemyśleć nad skróceniem zajęć o 15 

min? Jak większość szkół to zrobiła?   

Dodatkowo wygłaszanie prezentacji czy 

odbywanie praktyk jest absurdalne w tej 

sytuacji. Nie uczymy się już jakiekolwiek 

formy przemówień publicznych, bo 

mówimy do monitora. Takie zajęcia to 

upośledzenie. Nie idzie uniknąć 

problemów z siecią na poziomie 

technicznym w naszym kraju. Forma 

zdalna daje 1/5 studiowania. Wobec czego 

nie widzę perspektyw na poprawę zajęć 

zdalnych jak przeprowadzenie chociażby 

części zajęć stacjonarnie. Żadna forma 

edukacji nie jest możliwa do całkowitego 

przeprowadzeni zdalnie. Biblioteki 

powinny oferować skany całych 

książek!Nie wyrywki!!



Zdecydowanie się 

poprawiła

Miałam prowadzone wszystkie 

zajęcia i wykładowcy umieli 

posługiwać się MS Team. W 

semestrze letnim nie wszystkie 

zajęcia się odbywały

Zdecydowanie za 

późny czas 

podania 

harmonogramu 

zajęć, sprawiający 

kłopoty przy 

nie traciłam czasu 

na dojazdy

Normalny plan zajęć

Raczej się pogorszyła Ponieważ studenci nie mają 

bezpośrednio kontaktu z profesorem 

prowadzącym zajęcia.

"Rozwleczenie" 

semestru, ze 

względu na to, że 

część 

prowadzących nie 

określała jasno 

kiedy będzie 

zaliczenie (zdalnie, 

nic mi nie 

przychodzi do 

głowy, nauka 

zdalna to 

pomyłka. i nie jest 

to zarzut w stronę 

uniwersytetu

Powinno zostać ponownie 

przeprowadzone szkolenie z zakresu 

obsługi programu Microsoft Teams.

Raczej się pogorszyła Mniejsza możliwość zajęć 

praktycznych, trudności techniczne z 

MS Teams

Prowadzący nie 

zwracali niekiedy 

uwagi na fakt, iż 

nie wszyscy 

studenci 

mieszkają w 

Poznaniu i mają 

Pozostanie w 

domu rodzinnyn

Ogółem zajęcia prowadzone zdalnie 

oceniam bardzo korzystnie, trudno 

jest więc odpowiedzieć mi na to 

pytanie. Jedyne co mi przeszkadza to 

brak kontaktu bezpośredniego z 

wykładowcą, grupą. Nie wiem zatem, 

co można by poprawić.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Według mnie wprowadzenie 

obowiązkowego prowadzenia zajęć 

w formie wideokonferencji 

doprowadziło do tego, że te zajęcia 

prowadzone są tak, jak na uczelni, a 

nie polegają na wysyłaniu zadań 

przez pocztę, co zapewne wciąż 

czyniliby prowadzący, gdyby nie 

wprowadzono takiego wymogu.

Przy 90 minutach 

przed 

komputerem 

przykładowo 5 

zajęć pod rząd 

skutkuje u mnie 

bólami głowy, o 

bólach kręgosłupa 

nie wspomnę.

Użycie platformy lepszej niż Teams



Raczej się poprawiła Z pewnością do poprawy można 

zaliczyć to, że wszystko odbywa się w 

ramach platformy Teams, co pozwala 

uniknąć niepotrzebnego zamieszania.

To o jakich 

godzinach są 

prowadzone 

zajęcia, w sensie, 

czasami są 

rozdzielone 2 

godzinami a to nie 

jest 

najwygodniejsze. 

Tak to widzę. 

Lepiej od razu 

poprowadzić 

zajęcia po 2 z 

rzędu 30 minut 

przerwy.

Ich jakość jest wystarczająca.



Raczej się pogorszyła Zmniejszenie aktywności oraz 

poczucia sumienności i systematyki w 

nauce.

zbyt mała 

multimedialność 

jak na zdalne 

zajęcia

Najbardziej poprawiłby tę jakość coś, 

co raczej nie byłoby w pełni możliwe 

do zrealizowania, czyli udostępnienie 

jeszcze większych zasobów biblioteki 

w Internecie. Niestety ilość skanerów 

jest ograniczona, także limit 30 stron 

powoduje, iż kopiować można 

jedynie mniejsze artykuły i rozdziały 

książek - a często trudno znaleźć w 

Sieci na dany temat już 

zeskanowane, czy e-booki w 

rozsądnych cenach. To w zasadzie 

jest jedynym według mnie 

mankamentem zajęć prowadzonych 

w sposób zdalny - nie wszyscy 

studenci UAM mieszkają bowiem w 

Poznaniu, gdzie bibliotek jest "na 

pęczki", a też w takich miejscach, 

gdzie bibliotek nie ma albo ich 

zasoby są dość ograniczone.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Wydaję mi się, że wykładowcy, jak i 

studenci przyzwyczaili się do tej 

formy. W związku z czym przebiega 

to sprawniej, nie mamy do czynienia, 

jak w zeszłym roku z problemami 

technicznymi np: pominięcia części 

studentów podczas dodawania do 

grup na Teamsie.

zbyt wiele czasu 

spędzonego przed 

komputerem

Moim zdaniem jakość zajęć była 

odpowiednia. Jedynie, co mogłoby 

według mnie poprawić jakość zajęć w 

trybie zdalnym, to np. brakuje może 

większej interakcji - często trudno 

było się odezwać na zajęciach, gdyż 

podniesione "łapki" nie były często 

zauważalne, a nie chciano 

"gwałtownie" przerywać zajęć 

prowadzącemu.



Raczej się poprawiła Niektórzy wykładowcy zaczęli 

odpisywać na emaile.

Problemem jest 

zły program 

studiów 

historycznych, 1/3 

z nich można 

wyrzucić bo nie 

oferują niczego 

ciekawego i 

merytorycznego

Ponowne kompetentne przeszkolenie w 

zakresie obsługi dostępnych narzędzi i opcji 

oferowanych przez MS Teamsa. Brak 

konkretnej pomocy nie tylko ze strony 

prowadzących jak i wyższych techników 

spowodował nie tylko dyskomfort w 

zajęciach online ale także duże braki 

spowodowane przez problemy techniczne 

platformy które skutkowały np. wyrzuceniem 

z zajęć. Te braki w obsłudze wyszły później 

kiedy studenci sami musieli sięgnąć do 

poradników obsługi platformy i ich się 

nauczyli oraz musieli pokierować 

prowadzących (co nie tylko  było trudne 

przez kompletny brak świadomości istnienia 

jakikolwiek opcji ale i przypadku strachu czy 

braku chęci przy manipulacji opcji platformy) 

żeby otrzymać pożądany efekt i móc 

prawidłowo uczestniczyć w zajęciach. Później 

potrzebne było powtarzanie postulatów 

dokonania ustawień. Ostatecznie skończyło 

się to dobrze po minięciu 2 połowy semestru 

i już był prawidłowy tok zajęć. Jednak 

powyższe sytuacje pokazały liczne braki w 

szkoleniu obsługi platformy. Z wszystkich 

prowadzących tylko parę osób mogę wskazać 

które dały radę bez problemów z obsługą.



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Uważam tak, ponieważ każdy 

przypadek, w moim przekonaniu, 

należy rozpatrzeć indywidualnie. Nie 

zauważyłem wyraźnej tendencji, 

jakość zajęć w niektórych 

przypadkach pogorszyła się, w innych 

polepszyła. Co prowadzący, to inny 

obyczaj, a przede wszystkim inna 

znajomość procesów 

informatycznych, które w dobie 

dzisiejszych rozwiązań są 

fundamentalne.

Brak dostępu do 

materiałów 

potrzebnych na 

zajęcia

Więcej egzaminów w formie 

ustnej,albo prac pisemnych 

ponieważ forma testowa nie daje 

możliwości sprawiedliwej oceny. 

Przydałby się plan zajęć bez takiej 

ilości okienek,bo paraliżuje to 

połowę dnia i uniemożliwia pracę. 

Najlepiej byłoby zrezygnować od 

przyszłego roku akademickiego z 

formy zdalnej i wrócić do 

normalnego studiowania. Obawiam 

się,że dalsze kontynuowanie 

studiowania w tej formie, obniży jego 

wartość na rynku pracy.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Lepsza organizacja, przede wszystkim 

godzin prowadzenia zajęć, jak i sam 

sposób ich prowadzenia

Ograniczony 

kontakt z 

wykładowcą, np. 

zamiast się iść 

zapytać i uzyskać 

odpowiedź, trzeba 

pisać mail i czekać 

na odpowiedź

Pogłębione szkolenie informatyczne 

dla prowadzących zajęcia.

Raczej się poprawiła Wszystkie zajęcia organizowane były 

w formie spotkań on-line, w 

przeciwieństwie do poprzedniego 

semestru.

Poprawić działanie USOS



Raczej się poprawiła Widać że nauczyciele akademiccy 

lepiej są zorientowani jak działa 

komputer

Poprawa łącza internetowego na 

wydziale, część prowadzących zajęć, 

którzy działali ze swoich gabinetów 

miała problemy z udostępnianiem 

niektórych treści przez słabe łącze, a 

w najgorszych przypadkach 

uniemożliwiało to w ogóle 

prowadzenie zajęć.

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Porawila się dostępność materiałów 

na zajęcia, prowadzący umieszczali 

prezentacje, artykuły itd. W 

zespołach, przez co łatwiej było 

przygotować się na zaliczenia/ 

zajęcia. Na minus natomiast 

ograniczenie zajęć do kwestii 

teoretycznych, korzystanie ze 

specjalnych systemów 

komputerowych było niemożliwe, tak 

samo objazdy naukowe i zajęcia 

praktyczne.

Kursy obsługi MS Teams dla 

prowadzących zajęcia. Nakaz 

prowadzenia zajęć w czasie 

rzeczywistym a nie np. jedynie 

wysyłania zadań do wykonania.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Prowadzący odbywali zajęcia w 

czasie rzeczywistym i kontakt z nimi 

poprzez drogę elektroniczną 

zdecydowanie się poprawił.

Jak najdłuższe jej odbywanie

Raczej się poprawiła Przede wszystkim dlatego, że więcej 

materiałów była udostępniania 

bezpośrednio przez wykładowców, 

co ułatwiało pracę nad nimi w czasie 

gdy jest ograniczony dostęp do 

bibliotek.

Większe dostosowanie formy zajęć 

do trybu zdalnego, z wykorzystaniem 

możliwości jakie dają narzędzia 

komputerowe, zamiast zajęć na 

których prowadzący ma jedynie 

włączony mikrofon i mówi przez 1,5 

godziny



Raczej się poprawiła Prowadzący zajęcia oraz studenci 

nabyli większego obycia z naturą 

nauki zdalnej i jej narzędziami.

Należy powrócić jak najszybciej do 

nauczania stacjonarnego !

Zdecydowanie się 

pogorszyła

Nie da się prowadzić porządnych 

zajęć w ten sposób. Nauka w domu 

rozprasza, a dodatkowo przez zajęcia 

zdalne i ciągłe siedzenie w domu 

znikają wszelkie chęci do pracy.

Większa dostępność 

materiałów/książek dostępnych 

cyfrowo, jednak uważam, że jest to i 

tak na wysokim poziomie, z racji 

przesyłania przez wykładowców 

prawie całej (lub prawie całej) 

literatury dotyczącej zajęć.

Zdecydowanie się 

poprawiła

W semestrze letnim część 

wykładowców nie wiedziała jak 

używać platform do kształcenia 

zdalnego, dlatego też część zajęć w 

ogóle się nie odbyła (wysyłane był 

jedynie prezentacje dot. wykładów) 

lub odbyła się z opóźnieniem. W tym 

semestrze przebiegło to sprawnie, 

platforma teams działa sprawnie i 

przejrzyście. Większa część 

wykładowców nie wymaga od 

wszystkich studentów włączonej 

kamery na zajęciach, co moim 

zdaniem działa na niekorzyść 

prowadzenia zajęć i przyswajania 

wiedzy.

Szybki powrót do normalności

Zdecydowanie się 

poprawiła

Zajęcia w semestrze zimowym 

2020/2021 odbywały się regularnie

Większa aktywność studentów 

podczas zajęć.



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Pogorszyła, gdyż brak nam w pełni 

dostępu do zasobów 

bibliotecznych/archiwalnych   

Polepszyła gdyż w większym jest 

widoczny wkład własny w dużym 

stopniu studenta.

Ćwiczenia w mniejszych grupach 

(szczególnie mniejszych niż 40 osób), 

dobrze działający system, więcej 

szkoleń dla prowadzących jak używać 

Teamsa

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Są prowadzący, którzy lepiej się 

dostosowali do takiej formy i takie 

zajęcia dają mi dużo więcej niż 

zajęcia na uniwersytecie, bo mogę na 

nich robić rzeczy w swoim tempie, 

ale niektórzy prowadzący mają 

nierealistyczne oczekiwania, takie jak 

to że mamy dostęp do literatury

Jakby nie było zajęć zdalnych, albo 

można by było się uczyć 

przedmiotów wiodących, a nie jakiś 

innych niepotrzebnych de facto 

rzeczy lub można by było pisać w 

spokoju pracę licencjacką 

/magisterską

Raczej się pogorszyła Wszystko idzie znacznie gorzej, 

prawie nic nie umiem że studiów 

zdalnych. Denerwuje mnie to, że 

musze się uczyć na jakieś sciezki czy 

monografy, a nie na przedmioty 

wiodące, które są ważniejsze.

Poprawa systemu teams, likwidacja 

zawieszeń.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Jakość zajęć zdalnych jest wyższa niż 

stacjonarnych.

Chyba w trybie zdalnym nie może 

być lepiej. Ale mimo to jakość 

kształcenia wyraźnie spadła.

Raczej się poprawiła Prowadzący radzą sobie lepiej z 

kwestiami technicznymi.

Stabilne łącza internetowe i stałe 

umieszczanie materiałów 

dydaktycznych na platformie Teams

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Kontakt z wykładowcami 

zdecydowanie się pogorszył, 

polepszyło się natomiast pole 

poszukiwawcze źródeł i opracowań.

Regularna komunikacja z 

prowadzącymi.



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Prawie nic się nie zmieniło w 

sposobie prowadzenia zajęć.  Część 

prowadzących dalej nie wiedziało jak 

obsługiwać Teamsa, co studentom 

sprawiało dodatkowe kłopoty.  

Obowiązek prowadzenia zajęć na 

Teamsie chyba ograniczył 

profesorów (w poprzednim 

semestrze część umiała nawet 

pomysłowo zrealizować zajęcia tak 

by przekazać wiedzę oraz ją 

sprawdzić).  Plusem jest to, że 

odbywało się to na jednej platformie, 

a nie, jak poprzednio, na kilku.

Pozytywnie nastawienie 

prowadzącego do studentów

Raczej się poprawiła Odbywają się wszystkie zajęcia, w 

przeciwieństwie do semestru 

letniego'20, gdzie zdarzyło się by ktoś 

kontaktował się z nami pierwszy raz 

w czerwcu.

By prowadzący jeszcze raz odbyli 

szkolenie jak obsługiwać Teamsa 

(oczywiście nie wszyscy tego 

potrzebują).  Nie ograniczanie 

prowadzących, że spotkanie musi 

być, bo można też inaczej z tego 

wybrnąć.  Ale najbardziej 

przeszkadza ten brak bezpośredniego 

kontaktu z człowiekiem.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Studenci jak i nauczyciele 

akademiccy nauczyli się żyć w świecie 

pandemicznym i korzystać z 

dobrodziejstwa technologii.

większe zaangażowanie 

wykładowców.



Zdecydowanie się 

poprawiła

Zajęcia odbywały się zgodnie z 

planem co jest bardzo dużym 

plusem, ponieważ zajęcia się nie 

nakładają i są w większości o ludzkich 

porach oraz odbywają się regularnie.

Krótszy czas zajęć bądź przerwa w 

trakcie. Wysiedzenie tyle czasu przed 

komputerem jest dla mnie istną 

katorgą.

Zdecydowanie się 

pogorszyła

Prowadzenie zajęć w czasie 

rzeczywistym w trybie zdalnym jest 

niezwykle uciążliwe, cały dzień 

spędza się przed ekranem 

komputera.

Nie wiem jak by to się zrobiło, ale 

lepszy kontakt z prowadzącym 

zajęcia i sprawienie, że tylko i 

wyłącznie prowadzący zajęcia może 

wyciszać. Albo jeżeli komuś na to 

zezwoli.

Zdecydowanie się 

pogorszyła

Bo nic nie wnoszę z zajęć i muszę 

sam się uczyć

Moim zdaniem najlepszym 

sposobem na poprawę jakości 

prowadzonych zajęć jest powrót na 

uczelnię. Mimo dużych udogodnień 

jakie niesie ze sobą praca zdalna to 

bardzo mocno  spadła aktywność 

studentów, ich motywacja do nauki. 

Choć możliwości „kombinowania” na 

studiach są różnorodne nawet w 

trybie stacjonarnym to w trybie 

zdalnym jest to o wiele łatwiejsze i 

pokusa „ściągania” czy oszustwa 

wzrasta.

Zdecydowanie się 

pogorszyła

1. Rozgardiasz w systemie USOS (jak 

co roku)  2. Brak sesji poprawkowej 

(absurd)  3. Brak rozpiski organizacji 

roku akademickiego   4. 

Dwutygodniowa sesja letnia

Dostosowanie planu/ długości zajęć 

do pracy zdalnej by nie spędzać 

calego dnia na zajęciach przed 

monitorem komputera



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

W większości przypadków 

prowadzący o wiele lepiej prowadzą 

zajęcia a trybie zdalnym lecz 

niektórzy dalej nie potrafią zmienić 

przyzwyczajeń z zajęć stacjonarnych

Lepsza jakość połączenia z 

internetem u niektórych 

prowadzących :)

Zdecydowanie się 

pogorszyła

Gorszy kontakt z wykładowcami. 

Zanik chęci do nauki - wszystko 

odbywa się w domu, przed 

komputerem, nie czuje się tego 

'studiowania'. Ponadto częste 

problemy techniczne podczas e-zajęć 

- zniekształcony głos, przerywanie, 

często problemy z internetem dla 

mnie. Miałem odczucie takiego 

'szybkiego lecenia z materiałem'.

Zmiana platformy i/lub większy 

nacisk na przygotowanie 

wykładowców oraz studentów do 

korzystania z niej.

Raczej się pogorszyła Brak możliwości konkretnego 

kontaktu. Nawet na zajęciach które 

to wymagają (np. lekcję wf-u)

Nie wiem czy jest to możliwe

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Coraz więcej osób faktycznie 

prowadzi zajęcia, a nie tylko zleca 

napisanie jakiejś pracy. Jednak wciąż 

niektórzy prowadzący nie potrafią w 

sposób ciekawy opowiadać online o 

przedmiocie. Plus czasem brak 

wyrozumiałości

Coś niemożliwego, czyli zapewnienie 

studentom dobrej jakości połączenia

Zdecydowanie się 

poprawiła

Ponieważ lepiej wyrabiam się 

przerabianym materiałem

Nauczanie hybrydowe. Możliwość 

nauki na żywo. Wiadomo, że to 

narazie nie jest możliwe, jednak miło 

by było chociaż raz usiąść  a sali 

wykładowej.



Zdecydowanie się 

poprawiła

Zajęcia odbywają się z większą 

regularnością i większość 

wykładowców jest lepiej 

zaznajomionych z teamsem.

Lepsze zorganizowanie i 

przeszkolenie prowadzących w 

prowadzeniu zajęć online przez 

aplikację Teams.

Raczej się poprawiła Semestr letni 2019/2020 był 

zarówno dla wielu prowadzących jak 

i studentów szokiem organizacyjnym. 

Brakowało dokładnych procedur na 

te nową dla wszystkich sytuację. 

Część profesorów, nie 

przeprowadzała zajęć zdalnych w 

ogóle, dlatego jeśli chodzi o kwestie 

organizacyjną jest po prostu lepiej.

Zapewnienie internetu - szybkiego, 

niezawodnego w moim pokoju, oraz 

dostarczenie mi dobrego komputera, 

tabletu, telefonu...

Raczej się poprawiła Nie wiem, jaki był poprzedni, ale 

wydaje mi się, ze lepiej, bo 

wykładowcy mieli więcej czasu na 

doskonalenie

Nauczanie hybrydowe, wf i warsztaty 

w formie stacjonarnej.  (jednak dla 

osób spoza Poznania mogłoby być to 

problemem)

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Myślę, ze niektóre przedmioty i ich 

forma były super, a inne 

niekoniecznie.

Większa elastyczność przy ew. 

niemożności zaliczenia w ustalony 

wcześniej sposób.

Raczej się poprawiła Więcej wykładów online na żywo, 

brak tylko wysyłania materiałów 

przez prowadzących

Usprawnienie działania biblioteki 

UAM - więcej dzieł dostępnych w 

formie cyfrowej.  Zmniejszenie 

obłożenia pracami = zwiększenie 

wydajności studentów i pracowników 

(często zadają za dużo i mają 

problem z obrobieniem się)



Raczej się poprawiła Przede wszystkim system był już 

wypracowany. W semestrze letnim 

wszyscy musieli szybko przystosować 

się do nowej rzeczywistości, teraz 

bazowali na wypracowanym już 

przez siebie systemie, przez co 

wszystko było bardziej 

zorganizowane.

-gdyby wszyscy włączali kamerki,  -

gdyby prowadzący byli bardziej 

wyrozumiali

Raczej się poprawiła Lepsza jakość połączeń jak najszybsze skończenie z tą forma 

nauczania

Raczej się poprawiła Profesorowie byli lepiej 

przygotowani technicznie do 

prowadzenia zajęć w nowej formie, 

pomógł wymóg prowadzenia zajęć w 

czasie rzeczywistym.

W mojej opinii nakaz korzystania 

przez studentów z kamer w trakcie 

zajęć, natomiast mimo dużej liczby 

osób na zajęciach prowadzący i tak 

nie byłby w stanie weryfikować, 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

w taki sposób, ze względu na to, że 

system microsoft Teams ma swoje 

ograniczenia, ale również ekran 

komputera/laptopa jest zbyt mały by 

widzieć wszystkich studentów dobrze 

jednocześnie.

Zdecydowanie się 

poprawiła

Wykładowcy zdecydowanie lepiej 

radzą sobie z obsługą programu MS 

Teams

Prezentacje multimedialne 

nauczycieli akademickich



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Kształcenie w formie zdalnej ma 

plusy m.in. łatwiej jest połączyć 

uczestnictwo w zajęciach z własnymi 

obowiązkami, minusem jest 

ograniczenie życia studenckiego 

związanego z wydziałem.

Mniejszy zakres materiału, gdyż 

naprawdę jest tego bardzo dużo i 

może też inne godziny zajęć, bo 

tamten semestr i ten - dla mnie są 

fatalnymi godzinami. Ciężko to 

pogodzić i z pracą i obowiązkami 

domowymi i czasem dla siebie - 

skądinąd sam potrzebuje go wiele.



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Poprawiła się, ponieważ jest więcej 

wiadomych, jak mają być 

poprowadzone zajęcia - platforma, 

forma zaliczeń, wygoda pod 

względem egzaminów zdalnych etc. 

Najważniejsze,że nie trzeba 

dojeżdżać na uczelnię przez połowę 

miasta!  Twierdzę też, że się 

pogorszyło, ponieważ na uczelni 

połowy rzeczy nie przerobilibyśmy, 

gdyby nie zdalne nauczanie (co może 

być zarówno na plus, jak i na minus, 

ale kładę nacisk na minus - jeśli jest 

myślenie typu "mój przedmiot jest 

najważniejszy, nie interesują mnie 

pozostali wykładowcy". Oczywiście 

nie twierdzę, że jest tak na moim 

wydziale, ponieważ tę refleksję biorę 

jako ogół). To skutkuje ogromnym 

natłokiem, zwłaszcza na ostatnich 

etapach studiów magisterskich i 

licencjackich, gdzie studenci czują się 

przytłoczeni.

Szybsze połączenie sieciowe/Lepiej 

zorganizowane serwery



Zdecydowanie się 

poprawiła

zajęcia odbywały się w czasie 

rzeczywistym na teamsie, można 

było zobaczyć prowadzącego, 

porozmawiać z nim. Wszyscy mieli 

plan na swoje zajęcia i odbywały się 

one zgodnie z tym planem, nawet 

egzaminy czy wszelkie zaliczenia

Dodawanie przez prowadzących 

zajęcia większej ilości skanów 

materiałów źródłowych, gdyż są one 

słabo dostępne w Internecie.

Raczej się poprawiła Dawniej bardziej zacinało łącze Nie mam zdania odnośnie zajęć. 

Ogromny problem stanowi brak 

powszechnego dostępu do biblioteki, 

mimo ogromnej pracy pań 

bibliotekarek przy skanowaniu na 

prośbę, nie jest to, to samo co 

możliwość przejścia pomiędzy 

regałami i wyszukania pozycji, które 

są, a o której nie mamy pojęcia lub 

nie podejrzewamy ich o zawieranie 

interesujących nas informacji.

nic nie przychodzi mi na myśl poza 

powrotem do nauczania 

stacjonarnego

Zwiększenie kontroli bieżącej typu 

przekazywanych przez profesorów 

wiedzy w stosunku do założeń 

przedmiotu. (nastąpiła poprawa w 

stosunku do semestru letniego roku 

ubiegłego, ale jest dalsze pole do 

poprawy)



Większe zaangażowanie 

prowadzących - ciągłe narzekanie 

prowadzących na formę zajęć nie jest 

motywujące. Pojawiało się 

zamieszanie w formie zaliczenia 

niektórych przedmiotów - w czasie 

trwania zajęć pojawiały się zmiany. 

Duży nacisk na aktywność, co dla 

osób introwertycznych jest 

kłopotliwe.

System mieszany, zwiększający 

kontakt z prowadzącymi i studentami

lepsze ułożenie planu, ponieważ 

studenci pracują i studiują jeszcze 

inne kierunki a zajęcia są strasznie 

rozbite

Gdyby każdy z prowadzących 

przygotowywał prezentację 

multimedialną, dzięki której łatwiej 

się skupić i wynotować najważniejsze 

wątki

W sumie dobrze jest aktualnie, 

jedyne problemy to problemy 

techniczne

Jeszcze większa dostępność do 

materiałów online.
Wschodoznawstwo



Zdecydowanie się 

poprawiła

Wszystkie zajęcia odbywały się "na 

żywo" w aplikacji MS Teams i nie 

było przypadku, gdy prowadzący po 

prostu przysyłał prezentacje bez 

żadnego komentarza lub 

kontaktował się tylko raz na jakiś 

czas, by przesłać bardzo dużą ilość 

materiałów do przeczytania w 

krótkim czasie.

bieżące kontrolowanie postępów 

studentów zwłaszcza na lektoratach, 

udostępnianie przez prowadzących 

materiałów w jednym miejscu (a nie 

np. część w MS Teams, część 

przesyłana na maila)

Zdecydowanie się 

poprawiła

Wszystko zostało ujednolicone 

poprzez obowiązek prowadzenia 

zajęć na MS Teams

nie wiem, jest zdecydowanie lepiej 

niż podczas pierwszego semestru 

nauki zdalnej, ale żeby było lepiej to 

trzeba wrócić w końcu do normalnej 

nauki na uczelni, dłużej tak się nie da 

funkcjonować

Raczej się poprawiła Wykładowcy zaczęli lepiej korzystać i 

rozumieć Teams'a.

Myślę, że więcej zrobić się nie da, 

reszta zależy już tylko od chęci i 

umiejętności wykładowców. Uczelnia 

mogłaby wspierać takowych w 

powiększaniu umiejętności 

korzystania z cyfrowych narzędzi, 

bądź ułatwiała dostęp do 

elektronicznych tekstów źródłowych i 

lektur.

Raczej się poprawiła Zajęcia w trybie synchronicznym są 

lepsze, niż inne formy, głównie ze 

względu na zachowanie rytmu dnia i 

kontakt z wykładowcami i innymi 

studentami

Załączanie w plikach najważniejszych 

wiadomości koniecznych do 

zaliczenia przedmiotów.



Zdecydowanie się 

poprawiła

zajęcia były prowadzone w trybie 

rzeczywistym, zasady zaliczenia 

przedmiotów były klarowne, zajęcia 

nie odbiegały w większości od tych 

prowadzonym stacjonarnie przed 

pandemią

Wszystko odpowiada

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Wykładowcy, z którymi miałam 

zajęcia w semestrze letnim, w 

ziomwym prowadzili zajęcia lepiej - 

opanowali formy online. Ale w 

zimowym miałam też zajęcia z 

prowadzącymi, którzy jeszcze nie do 

końca odnajdują się w tej formie. Z 

częścia z nich miałam zajęcia przed 

covidem i widzę spadek jakości.

Prócz poprawy komunikacji z wykładowcami 

i większego "ogarniania" technologii przez 

niektórych, nic nie da się zrobić. To 

normalne, że ludziom się nie chce i nie mają 

motywacji. Dobrze byłoby jednak w jakiś 

sposób dać możliwość nadgonienia tych 

braków już w trybie stacjonarnym. I sądzę, że 

wykładowca nie powinien wymagać od 

studentów tyle, co w trybie normalnym, 

jeżeli sam prowadzi zajęcia od niechcenia. 

Poprawić możnaby też sposoby oceniania i 

sprawdzania pracy i zaangażowania 

studenta. Bo czasem to taka udawana nauka 

i stracony czas - wyłączona kamera i 

przeglądanie Facebooka, tzw. "praca 

samodzielna" (czy ktoś z prowadzących 

jeszcze łudzi się, że studenci w czasie tych 

zajęć bez połączenia się coś robią?). Takie 

zajęcia są bez sensu i już lepiej, żebyw ogóle 

ich nie było, szkoda czasu. Trzeba znależć 

jakieś metody, by można było sprawdzić, czy 

student rzeczywiście się uczy i coś z tych 

zajęć wynosi, oraz tego, czy wykładowca 

rzeczywiście prowadzi przedmiot z 

zaangażowaniem.

Raczej się poprawiła Prowadzący są przyzwyczaili się do 

prowadzenia zajęć online

Szybsza możliwość odpowiedzi na 

maile z pytaniami.

Gospodarka i ekonomia w dziejach



Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Mimo to, że zajęcia są zdalne i 

zamknięte w konkretnych ramach 

czasowych jednak poświęcam dwa 

razy więcej czasu na nauke i 

przygotowanie różnych aktywności w 

ramach zajęć. Czuję, że sam 

wyszukuję potrzebną wiedze i sam 

sie jej uczę a wykładowcy jedynie 

pilnują mnie jak nauczyciele w 

technikum.

Jasno określone metody zaliczenia 

egzaminu na zasadzie egzaminu 

zaliczeniowego np na platformie 

moodle. Równe traktowanie każdego 

studenta.

Raczej się poprawiła Wykładowcy zostali stosownie 

przeszkoleni w zakresie pełnienia 

zajęć w trybie zdalnym.

Aby prowadzący mieli tą 

świadomość, że na każdym 

przedmiocie od studenta wymaga sie 

dużego nakładu pracy. Niektórzy 

mają inne zobowiązania np. praca, 

dlatego też ciężko jest pogodzić 

wszystko na raz.

Raczej się pogorszyła Zdalne nauczanie nie dorównuje 

kontaktowemu

Zbyt duża ilość 

czasu spędzana 

przed ekranem 

komputera - 

zajęcia, lektury, 

prace... Nieraz to 

aż 10-12 godzin 

wpatrywania się w 

monitor.

Gdyby wszyscy studenci włączali 

kamerki podczas zajęć, wtedy można 

by poczuć, że siedzi się z nimi w sali. 

Prowadzący zawsze mają włączone 

kamerki, także przydałoby się żeby 

więcej studentów również miało.

Może zachęcenie do jakichś 

wspólnych projektów większej 

interakcji?

Liberal Arts and Sciences



Zdecydowanie się 

poprawiła

Wszystkie zajęcia są realizowane na 

Teamsie. W semestrze letnim na 

części z zajęć zlecane były jedynie 

zadania do wykonania.

Uświadomienie 

sobie bezsensu 

egzystencji

możliwość 

szybkiego i 

sprawnego 

przełączania się na 

zajęcia, które 

realizowane są na 

różnych 

wydziałach.

Funkcje w systemie Teams, np. - 

powiadomienia o dodanych tekstach, 

- możliwość podglądu tekstu 

umieszczonego w plikach (i 

przesuwania tekstu na kolejne 

strony) z równocześnie otwartym 

oknem spotkania, - możliwość 

podglądu w trakcie zajęć kilku 

tekstów, np. w kolejnych oknach.

Pod pewnymi 

względami się 

poprawiła, pod innymi 

pogorszyła

Prowadzący zajęcia w lepszym 

stopniu opanowali obsługę programu 

Teams, ale zajęcia zdalne nie 

umywają się do zajęć prowadzonych 

w normalny sposób.

Kasa z 

ewentualnego 

przyszłego 

stypendium 

Brak zajęć zdalnych. Są bardzo słabe i 

mocno ograniczone. Najchętniej 

wróciłbym do normalnych zajęć.

Raczej się poprawiła W przeciwieństwie do poprzedniego 

okresu, miałem poczucie, że ankiety z 

semestru letniego nareszcie były 

przez kogoś czytane

Uświadomienie niektórym 

wykładowcom akademickim, że 

jesteśmy jedynie ludźmi

Zdecydowanie się 

poprawiła

Jakość kształcenia poprawiła się, 

ponieważ tryb nauczania przeniósł 

się na jedną platformę (MS Teams). 

Poprawa jest zauważalna również w 

organizacji zajęć zgodnie z planem 

godzinowym.

Powrót na studia w trybie 

stacjonarnym

Odmowa odpowiedzi



Raczej się poprawiła Prowadzący zaczęli w miarę ogarniać 

jak działa teams, jednak to 

dziadostwo nie zawsze działa jak 

trzeba co utrudnia prowadzenie 

lekcji, kpiną jest to, że nie można za 

każdy razem sprawdzić obecności, 

ekran sie czasem zawiesza. Jest tak 

wiele rzeczy, o których można pisać 

w sposób negatywny, że nie chce mi 

sie nawet o tym rozprawiać.

Nauczanie prowadzących jak to obsługiwać, 

sprawne działanie teams, a najlepiej powrót 

do nauki stacjonarnej. Nauka w trybie 

zdalnym pragnę to podkreślić obniża poziom 

nauczania w sposób skrajny i prowadzi do 

uwstecznienia naszego poziomu 

cywilizacyjnego. Ponieważ nie ma możliwości 

rzetelnego sprawdzenia wiedzy studentów i 

poziom kombinowania jest nie 

porównywalnie większy od analogicznych 

sytuacji podczas nauki stacjonarnej. Niestety 

poziom wiedzy pokolenia uczącego się w 

formie zdalnej będzie dużo mniejszy od 

sytuacji tradycyjnej. Niestety to takżę odbije 

się na zdrowiu psychicznym studentów i byc 

może doprowadzić w przyszłości do całego 

szeregu zły zdarzeń, które juz teraz stają się 

widoczne. NIestety nie da się poprawić 

jakości zajęć zdalnych, ponieważ nie 

dysponujemy odpowiednimi narzędziami. 

ICH JAKOŚ zależy wyłącznie od 

prowadzącego, a jak wiadomo człowiek jest 

ułomny, dlatego nie widzę szansy 

jakiejkolwiek poprawy tej smutnej sytuacji. 

Dziekuje za przeczytanie.

Raczej się pogorszyła Kontakt z wykładowcą jest 

utrudniony.

Lepszy kontakt wykładowcy ze 

studentem!!!


