Poznań, 07.06.2021

Analiza Raportu dot. Praw Studenta UAM przeprowadzonego w okresie 3
sierpnia-8 listopada 2020
Ankieta została stworzona przez członków Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia
Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej celem
było ustalenie oceny studentów dotyczącej respektowania praw studenta w związku
z nauczaniem zdalnym. Ankieta dotyczyła oceny semestru letniego roku akademickiego
2019/2020. W badaniu wzięło udział 713 studentów, jest to ok. 2% wszystkich studentów
Uczelni. Z Wydziału Teologicznego, ankietę wypełniło 4 studentów. Ankieta składała się
z sześciu sekcji:
•

organizacja dydaktyczna w trakcie semestru,

•

ocena współpracy z prowadzącymi,

•

zwolnienia lekarskie,

•

organizacja administracyjna,

•

pomoc materialna i stypendia,

•

pytania podsumowujące.

Wnioski
1. Studenci zostali zapoznani z sylabusem z wszystkich przedmiotów, podawane były
jasne zasady zaliczenia przedmiotów, a prowadzący konsultowali ze studentami zasady
zaliczenia przedmiotów oraz oceniania prac egzaminacyjnych/zaliczeniowych
w związku z pandemią.
2. Część studentów (17,1%) zadeklarowało trudność w uzyskaniu informacji zwrotnej od
prowadzących o ocenie prac pisemnych.
3. Terminy egzaminów były ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem, a oceny
kolokwiów, egzaminów/zaliczeń były podawane i wpisywane do systemu USOS
w odpowiednim terminie.
4. Prowadzący oceniali prace egzaminacyjne/zaliczenia zgodnie z podanymi przez siebie
zasadami.
5. Na pytanie: „Czy prowadzący pozwalali na nagrywanie zajęć?” twierdząco
odpowiedziało 332 studentów, natomiast odpowiedzi „nie” udzieliło 381 studentów.
Brak zgody na nagrywanie zajęć uzasadniano obawą przed wykorzystaniem nagrań
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niezgodnie z prawem oraz tym, że udostępniona ilość pomocy naukowych powinna
wystarczyć w opanowaniu materiału.
6. Ponad 15% studentów wskazało, że prowadzący zajęcia mieli lekceważący/pogardliwy
stosunek do studentów lub prowadzenia zajęć. Samorząd uznał, że jest to sygnał by
przyjrzeć się tej sprawie na wydziałach, np. przez weryfikacje ankiet oceniających
prowadzących.
7. Studenci

pozytywnie

oceniają

pracę

władz

wydziałowych

i

pracowników

administracyjnych.
8. Ponad połowa ankietowanych negatywnie oceniła działanie systemu stypendialnego,
w tym zasady przyznawania stypendiów.
9. Ok. 60% studentów nie wie, o możliwości wzięcia kredytu studenckiego.
10. Zdaniem ankietowanych zarówno studenci, jak i prowadzący nie byli wystarczająco
poinformowani o prawach przysługujących studentom.
11. Prawie połowa studentów wskazała, że od początku nauczania zdalnego, zmiany
nastąpiły na gorsze w respektowaniu praw studenta.
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