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Wyniki badań 

 
We wstępnej części badań postanowiono rozpoznać motywy, jakimi kierowali się badani studenci 

podejmując studia na kierunku wychowanie fizyczne. Jak ukazano to na rycinie nr 1, głównym 

motywem jest możność rozwinięcia własnych zainteresowań (66%), czyli samorealizacja, a nieco 

słabszym motywem jest już bardziej sformalizowana potrzeba realizacji kolejnego etapu edukacji 

(62%). Zdecydowanie niżej (32%) jest odczuwanie potrzeby dalszego rozwoju i spełnianie swoich 

zainteresowań. 

 

 
 
Ryc. 1. Motywy osobiste w podjęciu studiów na WWFiF Politechniki Opolskiej (rozkłady procentowe wyboru 

wielokrotnego).  



Prawie, dla co czwartego lub, co piątego studenta motywem jest także poznanie ciekawych ludzi 

(24%), zwiększenie szans na rynku pracy (22%) lub przedłużenie młodości (20%). Dla 16% 

respondentów ukończenie studiów daje większa możliwość uzyskania lepszych zarobków. 

 

Oprócz motywów osobistych badani wskazali po sześć najistotniejszych czynników wpływających 

na wybór studiów na Politechnice Opolskiej. Spośród kilkunastu zmiennych, które ukazano na 

rycinie nr 2 widać, że największa liczba badanych kierowała się głównie czynnikami sytuacyjnymi, 

takimi jak bliskość miejsca zamieszkania (50%) i dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne (50%), 

dobre wyposażenie uczelni ( 34%), dobre warunki socjalno- bytowe (24%). 

 

 
 
Ryc.2. Czynniki sytuacyjne wpływające na wybór studiów na WWFiF Politechniki Opolskiej (rozkłady 

procentowe wyboru wielokrotnego) 

 

Duże znaczenie miał także fakt studiowania na tej uczelni kolegów lub przyjaciół (44%). 

Kilkunastoprocentowe znaczenie miały takie czynniki jak duży wybór kierunków kształcenia 

(16%), perspektywa atrakcyjnej pracy po ukończeniu studiów(15%), atrakcyjność miasta Opola 

(14%), renoma uczelni (13%), wysoko wykwalifikowana kadra (13%). Jeszcze niżej (10) doceniono 

nowoczesny program nauczania i możliwość indywidualnej organizacji studiów. Wysokość jakość 

nauczania (8%) i dobre miejsce Politechniki w rankingach szkół wyższych. Pozostałe czynniki 

mieszczą się w obszarze błędu statystycznego. 

 

W badaniach, w celu oceny rangi poszczególnych zmiennych, posłużono się pięciopunktową 

skalą , w której wartość 1 - oznaczała poziom bardzo niski, a wartość 5 – poziom bardzo wysoki. W 

toku analizy wyników badań wyliczono średnią wartość ważoną i nazwano ja wskaźnikiem skali 

(WS), który pozwoli na określenie siły tych zmiennych i ustalenie ich hierarchii. 

 

 

 

 



Tab.1. Cechy dobrej uczelni w układzie hierarchicznym wg. wskaźnika skali. 

 

Lokata Cecha 
Wartość wskaźnika 

skali (WS) 

1 Kształtuje umiejętności przydatne w pracy zawodowej 4,44 

2 Posiada dobra kadrę specjalistyczną 4,40 

3 Rozwija zainteresowania 4,34 

4 Wykładowców mają dobry kontakt ze studentami 4,22 

5 Rozbudza ambicje 4,14 

6 Daje perspektywy zdobycia dobrej pracy 4,06 

7 Daje satysfakcję ze studiowania 4,02 

8 Posiada wymagająca kadrę 4,00 

9  Poważnie, po partnersku traktuje studentów 3,94 

10 Umożliwia działanie w organizacjach studenckich 3,88 

11 Zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej 3,83 

12 Uczy kreatywności 3,81 

13 Zapewnia kontakty z zagranicą 3,76 

14 Współpracuje z otoczeniem( inne uczelnie, władze, instytucje)  3,74 

15 Zapewnia elastyczny program studiów 3,56 

 

 

Badani studenci, odpowiadając na pytanie o cechy dobrej uczelni, ponad połowę 

rozpatrywanych cech umieścili w randze bardzo wysokiej. Na plan pierwszy wysunęli 

kształtowanie w umiejętności przydatnych w pracy zawodowej (WS=4,44 , tab.1), posiadanie 

dobrej kadry specjalistycznej (WS=4,40) i rozwijanie zainteresowań studentów (WS=4,34), dobry 

kontakt wykładowców ze studentami(WS=4,22), rozbudzanie ambicji (WS=4,14), dawnie 

perspektywy zdobycia pracy (WS=4,06) dawanie satysfakcji (Ws=4,02) oraz fakt posiadania 

wymagającej kadry (WS=4,00). Pozostałe cechy znalazły się już w niższej kategorii skali 

mieszczącej się w obszarze błędu statystycznego na poziomie p > 0,05. Uogólniając można 

sformułować wniosek, że uczelnia powinna dysponować dobrze wykwalifikowana kadrą, która 

dzięki dobrej współpracy ze studentami będzie rozwijać ich zainteresowania i kształtować 

umiejętności przydatne w pracy zawodowej. 

Wyrażając ocenę jakości pracy dydaktycznej pracowników akademickich prowadzących 

zajęcia najwyżej oceniono samodzielnych pracowników naukowych (WS=4,01, tab.2), znacząco 

niżej asystentów (WS=3,66), a jeszcze niżej adiunktów (WS=3,22) i wykładowców (WS=3,18). 

Oznacza to, że poziom pracy dydaktycznej samodzielnych pracowników dydaktyczno- naukowych 

znajduje się na pograniczu oceny dobrej i bardzo dobrej,  poziom asystentów w połowie oceny 

dobrej, natomiast jakość pracy adiunktów i wykładowców oceniono w dolnej granicy oceny dobrej.  

Dosyć wysoko, bo w górnym przedziale oceny dobrej, oceniono została jakość pracy 

pracowników administracji i obsługi. 

 

 

 



Tab. Nr 2. Ocena jakości pracy dydaktycznej pracowników dydaktyczno- naukowych 

 

 

Spośród form prowadzenia zajęć najwyżej oceniono ćwiczenia (WS=3,97) co lokuje je 

prawie na granicy oceny dobrej i bardzo dobrej, nieco niżej oceniono praktyki (WS=3,82), 

seminaria (WS=3,63) i wykłady (WS=3,58). Znacznie niżej, bo na pograniczu z oceną przeciętną, 

oceniono laboratoria (WS=3,08), a najniżej projekty (WS=2,37). Zastanawiać może fakt niskich 

ocen form dydaktycznych, które dają możliwość indywidualnego rozwiązywania problemów, 

wykazania się refleksyjnością i możliwością autokreacji, być może jest spowodowane tym, że są 

one stosunkowo rzadko stosowane i dlatego brakuje zarówno studentom jak i prowadzącym 

odpowiedniego doświadczenia. 

 
Tab.3. Ocena jakości form dydaktycznych prowadzenia zajęć. 

 

Lokata Stanowiska 

Wartość 

wskaźnika 

skali (WS) 

1 Ćwiczenia 3,97 

2 Praktyki 3,82 

3 Seminaria 3,63 

4 Wykłady 3,58 

5 Laboratoria 3,08 

6 Projekty 2,37 

 

Kolejną badaną cechą związaną z jakością kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne 

było rozpoznanie równomierności obciążenia studentów pracą w trakcie studiów. W ujęciu 

szczegółowym chodziło o obciążenie nauką własną do zaliczeń lub egzaminów, pisaniem 

sprawozdań, prac projektowych i innych zadań absorbujących ich czas.  
 

Lokata Stanowiska 

Wartość 

wskaźnika 

skali (WS) 

1 Samodzielni pracownicy naukowi 4,01 

2 Asystenci 3,66 

3 Adiunkci 3,22 

4 Wykładowcy 3,18 



 
 

Ryc.3. Równomierność obciążeń pracą w trakcie studiów. 

 

Zdecydowana większość badanych (69%) uważa, że obciążenia te są dość dobrze rozłożone, 

18% dostrzega pewne przeciążenia w niektórych semestrach, a z kolei 6% wskazuje pewne 

niedociążenia w niektórych semestrach (ryc.3). Dla 6% studentów obciążenia te są bardzo dobrze 

rozłożone. Tylko 1% respondentów uważa obciążenia pracą, jako zdecydowanie nierównomierne 

nie podając przy tym przykładów takich zdarzeń.  

 

W odpowiedzi na pytanie o logiczną kolejność układu treści programowych realizowanych w toku 

studiów - 58% badanych oceniło, że kolejność treści programowych jest raczej dobrze ułożona, 

28% ocenia ten zakres działania na ocenę dobrą, natomiast 8% na ocenę bardzo dobrą. 

 

 
 
Ryc.4. Logiczna kolejność układu treści programowych 



Łącznie 82% badanych przypisuje dosyć wysokie oceny temu zakresowi planowania treści 

programowych. Niewiele, bo 6% studentów uważa, iż treści programowe są raczej źle ułożone. Ale, 

również w przypadku tej cechy, nikt z badanych nie podaje przykładu występowania takiej sytuacji.  

 

 
 

Ryc. 5. Występowanie zbędnego powtarzania treści programowych. 

 

W badaniach zapytano także o występowanie zbędnego powtarzania treści programowych,  

co niekiedy jest ewidentną stratą czasu lub szkodą dla poznawanej tematyki. Wyniki badań 

wskazują, że tylko 8% studentów nie dostrzega zbędnego powtarzania treści programowych, 

natomiast w 46% badanych stwierdza takie powielanie treści, a 30% uzasadnia takie działanie, jako 

nawiązanie do nowych zagadnień. Po 8% ankietowanych jest zdania, iż zdarzenia takie występują 

dość często lub zdecydowanie zbyt często. Uzyskane wyniki badań ukazują istnienie problemu 

wymagającego rozwiązania. Być może należałoby powrócić do praktykowanych, na początku 

istnienia Instytutu Wychowania Fizycznego, seminariów dydaktycznych, na których omawiano 

program kształcenia i sposoby jego realizacji z uwzględnieniem wzajemnych powiązań 

poszczególnych przedmiotów. 

 

Na zakończenie badań respondenci wypowiadali się na temat ogólnych, a zarazem kluczowych  

w pracy zawodowej, kompetencji nabytych w toku studiów. Najwyżej oceniono uniwersalną 

kompetencję, jaką jest umiejętność pracy w zespole (WS=4,40),  nieco niżej oceniono umiejętności 

przekazywania informacji, idei, problemów i rozwiązań z obszaru kierunku studiów(WS=4,31) oraz 

umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania danych z zakresu kierunku studiów 

(WS=4,30). Stanowią one wyrazem poziomu wiadomości i umiejętności dotyczących 

poszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania wiedzy z zakresu studiów, co może 

być przydatne w dalszym rozwoju. Swoją zdolność do dalszych studiów oceniono na pograniczu 

poziomu wysokiego i bardzo wysokiego (WS=4,12). Tylko na nieco niższym poziomie oceniono 

znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć, modeli, teorii z zakresu kierunku studiów, czyli 

wiedzę objętą programem studiów. 

 

 

 



 
Tab.4. Nabyte w toku studiów kompetencje. 

 

Lokata Nabyte kompetencje 

Wartość 

wskaźnika 

skali (WS) 

1 Umiejętności pracy w zespole. 4,40 

2 
Umiejętności przekazywania informacji, idei, problemów i 

rozwiązań z obszaru kierunku studiów. 
4,31 

3 
Umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania 

danych z zakresu kierunku studiów. 
4,30 

4 Zdolności do podjęcia dalszych studiów i stałego rozwoju. 4,12 

5 
Znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć, modeli, teorii 

z zakresu kierunku studiów. 
4,02 

 

 

Średnia wartość samooceny badanych kompetencji wynosi 4,23 punktu, z pięciopunktowej skali, co 

oznacza poziom wyższy niż dobry. Jest to zarazem wyraz oceny jakości pracy na naszym kierunku 

studiów. Dokonana w pierwszej części, prezentowanej analizy wyników badań, ocena warunków  

i jakości pracy dydaktycznej, ukazuje nie tylko silniejsze i słabsze strony jakości kształcenia na 

kierunku wychowanie fizyczne, ale również poziom krytycznego i refleksyjnego postrzegania 

jakości kształcenia przez studentów. Są oni głównym podmiotem tego procesu, i jako krytyczni 

współtwórcy mają wielkie możliwości do wpływania na kierunek i jakość kształcenia. 
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