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Raport badawczy  

Jakość kształcenia i pracy administracji WSFiZ w Białymstoku 

Filia w Ełku 
 

dane za rok akademicki 2020/2021 

 

Organizacja badań 

Przedstawione poniżej wyniki są efektem dwóch badań ankietowych przeprowadzonych 

wśród studentów WSFiZ w Białymstoku Filii w Ełku: 

▪ ankieta 1 – ocena jakości obsługi studentów przez pracowników administracji, 

▪ ankieta 2 – oczekiwania studentów i doskonalenie uczelni. 

Ankiety zostały opracowane i zrealizowane w formularzu Google Forms. Linki do 

wypełnienia ankiet otrzymali wszyscy studenci Wydziału Zarządzania WSFiZ w Białymstoku 

Filia w Ełku. W badaniach wzięło udział 107 osób.  

 

Ocena jakości obsługi studentów przez pracowników administracji 

Wszystkie oceny były wyrażane na skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze). 

 

Wykres 1. Ocena pracy dziekanatu Filii w Ełku 
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Wykres 2. Ocena pracy biura stypendialnego Filii w Ełku 

 

 

 

Wykres 3. Ocena pracy biblioteki Filii w Ełku 
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Podsumowując wyniki badania jakości pracy administracji WSFiZ w Białymstoku Filii w 

Ełku należy zauważyć, że dominują oceny wysokie i bardzo wysokie. Najniższa przyznana 

nota średnia wynosi 4,53 (odpowiedniość godzin otwarcia dziekanatu) zaś najwyższa 4,98 

(brak zwłoki w załatwianiu spraw studentów w bibliotece). Spośród ogółu (1148) 

wystawionych opinii aż 963 (84%) to oceny bardzo dobre, a jedynie 15 (1,3%) to noty niższe 

niż 3, czyli „przeciętnie”. Wszystkie oceny ogólne analizowanych jednostek organizacyjnych 

wahają się między 4,69 a 4,94, co należy uznać za bardzo dobry rezultat i potwierdzenie 

wysokiej jakości pracy ełckiej administracji. 

 

Oczekiwania studentów i doskonalenie uczelni 

Oceny były wyrażane na skali od 1 (zdecydowanie nisko) do 5 (zdecydowanie wysoko). 

Wykres 4. Ogólna ocena WSFiZ w Białystoku Filia w Ełku 

 

Wykres 5. Ocena pracy wykładowców 
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Wykres 6. Ocena organizacji i warunków studiowania 

 

 

Wykres 7. Możliwość polecenia Filii w Ełku innym osobom 

 

 

Odnosząc się do wyników ankiety dotyczącej oczekiwań studentów i doskonalenia uczelni 

należy zauważyć, że w zdecydowanej większości średnie oceny są równe lub wyższe od 4 
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„dostępność i stosunek pracowników administracji do studentów”. Zadowolenie studentów w 

tych i innych obszarach funkcjonowania uczelni przekłada się na bardzo pozytywne opnie w 

zakresie możliwości polecenia uczelni innym osobom, co deklaruje blisko 80% badanych. 

Jest to wymierny i najlepszy dowód ich satysfakcji ze studiowania w WSFiZ w Białymstoku 

Filii w Ełku. 


