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Abstract

Evaluation of teaching quality in higher education 

Evaluation, assessment and valuation are the concepts analysed and theoretically explained 
using the sociological, psychological, philosophical and pedagogical framework. External 
evaluation and assessment are essential for the humans to function smoothly in everyday life. 
This is particularly important in the case of people involved in the field of education. University 
educators – by nature – should be especially active and eager participants in evaluation of their 
work. The outcomes of their work are visible in either a successful or unsuccessful school graduate, 
which in itself is already an assessment of the teachers’ work. However, the fact remains that 
university teachers do not work isolated; each of them have some, often different, influence on their 
students. The assessment of a given teacher and classes they conduct can provide an appropriate 
opportunity for feedback, which will in turn lead to a change in, for example, the teaching model.
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WPROWADZENIE

„Ocena”, „ewaluacja”, „wartościowanie” są 
pojęciami analizowanymi i teoretycznie wy-
jaśnianymi na pograniczu nauk socjologicz-
nych, psychologicznych, filozoficznych i pe-
dagogicznych. Weszły one na trwałe do języka, 
w tym także języka strategii związanej z ja-
kością polskiego i światowego systemu edu-
kacji (Denek 2005, 2008).

Teoria i praktyka ewaluacji znane są od lat 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Funk-
cjonują tam w sposób zinstytucjonalizowa-
ny, daleko wybiegający poza obszar edukacji, 
już od lat 30. (Norris 1990, Drucker 2002). 
W tym czasie pojawiło się wiele definicji – 
prób wyjaśnienia na gruncie teoretycznym 
istoty zagadnienia. Jak wskazują niektóre 
publikacje, warto zwrócić uwagę na jedną 
z najbardziej uzasadnionych teoretycznie 
wersji. Została ona przyjęta w 1981 r. przez 
amerykański Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation (Nevo 2003), a ro-
zumiana jest dziś w wielu rejonach świata 
jako „[…] systematyczne badanie wartości 
lub zalet jakiegoś obiektu” (Nevo 2003, s. 205). 
Rozwijając to określenie, można uznać, że 

ewaluacja „[…] jest to systematyczne badanie 
wartości oraz cech konkretnego programu 
działania bądź obiektu, z punktu widzenia 
przyjętych kryteriów w celu jego usprawnie-
nia, rozwoju lub lepszego rozumienia” (Nor-
ris 1990, Nevo 2003, Wojciszke 2004).

Prowadzone w Polsce dyskusje i działania 
związane z ewaluacją są niespójne, głównie 
dlatego że pojęcie to utożsamiane jest z szaco-
waniem, mierzeniem lub oceną, podczas gdy 
rdzeniem pojęcia „ewaluacja” jest kategoria 
wartości (value) (Davis i Dupper 2004, Norris 
1990). Oznacza to, że powinno się badać war-
tość programów kształcenia różnych strategii 
odnoszących się do społecznych zachowań. 
W takim więc rozumieniu jest procedurą, 
rozmową, negocjacją, planowaniem (Pa-
thon 1990, Czapliński 1998, Palka 2003, 
Brze zińska i wsp. 2004, Denek 2008, 2011).

CEL BADAŃ

Celem pracy jest próba teoretycznego uza-
sadnienia oceny nauczyciela akademickiego 
przez studenta w odniesieniu do wymogów 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
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Opinia studentów o zajęciach i prowa-
dzącym je nauczycielu nie powinna budzić 
emocji u żadnej ze stron, a jedynie służyć po-
prawie relacji i ewentualnie skuteczności wza-
jemnego oddziaływania. Jest to bowiem pro-
ces, bez którego postrzeganie otaczającej 
rzeczywistości może być skrajnie jedno-
stronne, a zatem nieprawdziwe (subiektywne) 
(Łukaszewski 1974, Górecka 1989, Schlenker 
i wsp. 1996 Korporowicz 2000, Eysenck i Ey-
senck 2003). Niektórzy uważają wręcz, że ze-
wnętrzne wartościowanie i ocena są niezbęd-
ne człowiekowi (Schlenker i wsp. 1996). Przede 
wszystkim przybliżają one obraz rzeczywi-
stości i pozwalają go weryfikować.

Według Reykowskiego (1970, 1988) ewa-
luacja stanowi podstawę podejmowania de-
cyzji, motywacji i postaw, a więc w sumie 
– zachowań. Każdy człowiek oczekuje jej 
świadomie lub odruchowo (podświadomie). 
Dotyczyć to może każdej dziedziny życia, 
a nawet rzeczy. W tym kontekście unikanie 
ocen własnych zachowań, kompetencji, traf-
ności podejmowanych decyzji itp. może 
spowodować wysublimowanie świata. 

NAUCZYCIEL AKADEMICKI  
I JEGO OCENA

Nauczyciel akademicki – z natury rzeczy – 
powinien być szczególnie aktywnym i chęt-
nym uczestnikiem ocen własnej pracy. Zwykle 
jej efektem jest dobry lub zły absolwent, co 
samo w sobie stanowi już ocenę jego dzia-
łań, o tyle jednak nieczytelną (czasami ce-
lowo), że zwykle uczestniczy w grupie edu-
kujących, z których każdy ma na to pewien 
wpływ (Kozielecki 1986, Dylak 1996, Cza-
pliński 1998, Bartkowiak 1999, Muszkieta 
2005, Hyżak 2008, Craig 2010). Ocena kon-
kretnej osoby i prowadzonych przez nią zajęć 
może być zatem warunkiem sprzężenia zwrot-
nego, np. zmiany modelu postępowania (na-
uczania) lub tylko szczegółów zachowań 
(Fedor i Person 1996, Steward 1996, Kotysz-
-Marczak 2001, Hardre i wsp. 2010).

Nauczyciel akademicki pełni zwykle wiele 
skomplikowanych i wymagających dużych 
kompetencji ról. Każda z nich może i powinna 
podlegać ocenom przełożonych i studentów. 
Począwszy od funkcji naukowca przez na-

uczyciela do różnych ról organizacyjnych 
i wychowawczych, niemal aktorsko (teatral-
nie) prezentuje on wszystkie swoje cechy 
(właściwości osobowościowo-kompetencyj-
ne) publicznie (Denek 1970, 1976b, 1980, 
2003a, Denek i Gnitecki 1978). Czy ocena 
wobec tego jest formalna, czy ma charakter 
plotki – ciągle jest formułowana (Kubielski 
i Suchocka 2002, Kameduła 2006, Kubiel-
ski 2006, Hyżak 2008)?

Wielu badaczy prowadzi prace nad zna-
czeniem ocen nauczycieli akademickich w for-
mie empirycznej (Jagusz 1994, Materska 1994, 
Binkiewicz 1998, Muszkieta 2004, Burgen 
2008). Zajączkowska (2007), badając wybrane 
kompetencje nauczycieli akademickich na 
podstawie opinii studentów, stwierdziła, że 
są oni dobrze zorientowani w oczekiwanym 
zakresie wiedzy i umiejętności. Mańczak 
(2001), analizując oceny kompetencji inte-
lektualnych i komunikacyjnych, uznał ich 
wielkie znaczenie w kształceniu perspek-
tywicznym. Garbacik (2001) wskazał na dużą 
nieufność środowiska nauczycieli akademic-
kich w stosunku do ocen studentów. Zazna-
czył jednak, że wyniki ankiety dydaktycznej 
dotyczącej oceny nauczycieli z reguły po-
krywały się z potoczną opinią społeczności 
akademickiej na temat tego, kto jest dobrym, 
a kto słabym nauczycielem. Uzyskane wy-
niki badań stały się zatem konkretnym dowo-
dem, dzięki czemu władze wydziału mogły 
się nimi posługiwać, a zainteresowani – śle-
dząc co semestr swoje wyniki – mogli podej-
mować działania poprawiające własny wize-
runek. Nevo (2003) analizował kompetencje 
edukacyjne nauczycieli medycyny. Z prze-
prowadzonych przez niego badań wynika, 
że studenci stosunkowo krytycznie oceniali 
poziom umiejętności dydaktycznych (kom-
petencji edukacyjnych) nauczycieli. Blisko 
45% badanych uznało, że nauczyciele me-
dycyny wypełniali obowiązki edukacyjne na 
poziomie przeciętnym. Ponad połowa uczest-
niczących w badaniach studentów oceniła te 
kompetencje źle. Oczywiście autor wskazał 
oryginalność tego środowiska w kategoriach 
różnorodności funkcji ocenianych nauczycieli 
(np. usługowych, edukacyjnych i naukowych 
– wykonywanych z różnymi preferencjami).

Kotysz-Marczak (2001) przypisała ocenie 
nauczyciela akademickiego istotną rolę w do-
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skonaleniu kompetencji zawodowych. Wska-
zała, podobnie jak wspomniany Garbacik 
(2001), na dużą nieufność środowiska na-
uczycieli akademickich w stosunku do ocen 
studentów. Analizę ocen nauczycieli aka-
demickich w wyższej szkole niepublicznej 
przeprowadził Potoczny (2006). Na podsta-
wie badań autor ten sugerował, że nauczyciel 
akademicki powinien tworzyć właściwą 
atmosferę, skupiać i ukierunkowywać uwagę, 
ustalać oczekiwane rezultaty, prezentować 
temat zajęć w taki sposób, aby angażować 
wszystkie zmysły, kształtować twórcze i kry-
tyczne myślenie, pokazywać praktyczne za-
stosowanie zdobytej wiedzy oraz częściej 
powtarzać przerobiony materiał i kontro-
lować jego zapamiętanie.

Bartoszewicz (1999), biorąc pod uwagę 
opinię studentów, zajął się konstrukcją 
wzorca osobowego młodego nauczyciela aka-
demickiego. Uznał, że studenci preferują 
sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe. 
Ta dość specyficzna konkluzja była efektem 
badania tylko wybranej grupy nauczycieli 
w akademii wychowania fizycznego. Równo-
cześnie we wzorcu intelektualnym studenci 
wskazali na znaczenie solidnego dostarcza-
nia wiedzy, zwłaszcza specjalistycznej. Ten 
kontekst jest niewątpliwie wynikiem bar-
dzo ograniczonego podejścia do problemu, 
choć autor wspomniał o cechach moralnych, 
wychowawczych i społecznych wskazanych 
przez studentów jako ważne.

Zajączkowska (2007) zasugerowała po-
trzebę oceny kompetencji komunikacyjnych 
nauczycieli akademickich. Uwzględniając re-
zultaty badań, autorka wskazała, że główne 
bariery komunikacyjne między nauczycie-
lem i studentem związane są z trudnością 
zrozumienia treści komunikatów, czego 
przyczyną są różne zakłócające czynniki 
zewnętrzne i nadmiernie rozbudowana in-
formacja (treść).

Problem oceny i ewaluacji był przedmio-
tem licznych badań publikowanych w perio-
dykach zagranicznych. Istnieje też w USA 
miesięcznik pt. Teaching and Teacher Edu-
cation poświęcony tym problemom. Według 
publikowanych tam informacji od wielu lat 
problem ocen i ewaluacji stanowi podsta-
wowe źródło wiedzy o możliwości ewolu-
cji systemów edukacyjnych i ich uczestni-

ków (Moroz 2001, Tuytens i Devos 2009, 
Nowak 2011).

Craig (2010) wskazał np., że doświadcze-
nia nauczycieli mogą stanowić poważną pod-
stawę w reformowaniu programów kształ-
cenia. Wymaga to jednak permanentnego 
prowadzenia empirycznej weryfikacji tych 
programów, co może wynikać z badanych 
doświadczeń nauczycieli ciągle równolegle 
weryfikowanych na podstawie oceny ich 
pracy dokonywanej przez uczniów. Z jednej 
więc strony mamy do czynienia z doraźną 
oceną np. kompetencji, zaś z drugiej – z bu-
dową strategii kształcenia. Do pierwszej ze 
wskazanych grup informacji zaliczyć można 
bardzo interesującą publikację, której auto-
rami są Tuytens i Devos (2009). Doświad-
czalnie udokumentowali oni doskonalenie 
warsztatu dydaktycznego dzięki regularnej 
ocenie ich pracy dokonywanej przez studen-
tów oraz opinii na temat poziomu zajęć dy-
daktycznych wydawanych przez wybrane 
grono nauczycieli. Warto dodać, że badaniom 
poddano bardzo liczne grupy osób, które 
oceniano bardziej lub mniej systematycznie. 
Regularna ocena okazała się o wiele skutecz-
niejsza, co było widoczne w zmianie jakości 
kształcenia dzięki lepszemu wykorzystaniu 
dostarczanych informacji.

Tornero i Taut (2010) z Chile, badając 
wpływ ocen uczniów na zachowania na-
uczycieli, wykazały, że znaczna część oce-
nianych nauczycieli niechętnie poddawała 
się ocenom lub kompletnie je bagatelizowała. 
Uznały, że jest to następstwem lokalnej kul-
tury i przyzwyczajeń tamtejszych nauczycieli. 
Zamiast korzystać – rezygnowali z udziału 
w badaniach.

Hambelton (2004) poruszył w swoich ba-
daniach problem dotyczący uzasadnienia fi-
nansowania przez rząd ewaluacji programów 
nauczania matematyki i nauk ścisłych. Zmia-
ny programów edukacyjnych według tego 
autora są możliwe tylko dzięki wieloletnim, 
permanentnym badaniom opinii uczniów 
i nauczycieli. Wydaje się to logiczną ko-
niecznością.

Tornero i Taut (2010) podjęły kwestię wy-
boru teorii oceny nauczyciela w taki sposób, 
by zechciał on w badaniach uczestniczyć i by 
można było na ich podstawie wprowadzać 
uzasadnione zmiany programów, metod 
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i form kształcenia. Praca jest interesująca, 
choć dotyczy zwyczajów w Chile, kraju dość 
odległym geograficznie i kulturowo. Poru-
szany przez grono wymienionych autorów 
problem w zasadzie przypomina reakcje 
nauczycieli i władz na takie badania w na-
szym kraju. Mimo bogatych doświadczeń 
dotyczących ocen nauczycieli w krajach Eu-
ropy Zachodniej, Kanady i USA w Polsce 
rozwiniętym teoriom nie towarzyszą bogate 
zasoby danych empirycznych. 

Do bardzo interesujących spostrzeżeń 
doprowadziły badania Ewinga (2012), który 
poszukiwał relacji między studencką oceną 
nauczyciela i efektami nauczania oraz zwrot-
nie – wpływu ocen nauczyciela na efek-
tywność kształcenia i opinie studentów. Uznał, 
że zawyżanie ocen przez nauczyciela obniża 
jego ocenę przez studentów, a w wyniku za-
stosowania dość złożonych procedur staty-
stycznych zasugerował, że najbardziej sku-
teczna jest ocena indywidualna nauczyciela 
przez studenta i odwrotnie. Badania te w spo-
sób przejrzysty i wiarygodny dokumentują 
potrzebę indywidualizowania ocen.

W zupełnie innym celu przeprowadził 
badania Burgen (2008). W Japonii (na róż-
nych uniwersytetach) zatrudniono liczne 
grono nauczycieli akademickich z innych 
krajów. Chodziło bowiem o to, jak japońscy 
studenci korzystali z różnych zajęć prowa-
dzonych w języku angielskim. Oceny studen-
tów dotyczyły sposobu i jakości przekazy-
wanej wiedzy. Wnioski z tych badań mają 
niezwykle utylitarny charakter. Wskazują 
wszystkie słabe i mocne strony takiej organi-
zacji studiów. Są wręcz elementarnym doradcą. 

W Polsce w roku 2004 ukazała się książ-
ka pod red. Brzezińskiej i wsp. pt. „Ewaluacja 
a jakość kształcenia w szkole wyższej”. Za-
wiera ona niezwykle ciekawe sugestie i prze-
myślenia dotyczące techniki, czy raczej me-
todyki ewaluacji programów kształcenia w 
szkołach wyższych. Autorzy wskazali pod-
stawy ewaluacji kształcenia, wykorzystując 
opracowane przez siebie modele, podziały 
i techniki postępowania, lecz, niestety, tylko 
niektóre tezy potwierdzone zostały na pod-
stawie wyników badań (empirycznych). 

STUDENCKIE OCENY PRACY  
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Jeśli w Polsce wykonuje się często badania 
np. studenckich ocen pracy nauczycieli, to 
ich celem rzadko jest konkretna potrzeba we-
ryfikacji metod i sposobów postępowania 
dydaktycznego. Najczęściej jednak oceny 
studentów służą podbudowie opinii o pracy 
nauczyciela wydawanej np. przez przeło-
żonych. Można więc uznać, że w znacznej 
większości oceny te zostały wymuszone na 
podstawie decyzji władz uczelni lub np. mi-
nisterstwa [W „Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz no-
welizacji tej Ustawy z dnia 26 marca 2012 r. 
zapisano: „Przy dokonywaniu oceny nauczy-
ciela akademickiego w zakresie wypełnia-
nia przez niego obowiązków dydaktycznych 
uwzględnić należy ocenę przedstawioną przez 
studentów i doktorantów, po zakończeniu 
każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady 
dokonywania tej oceny i sposób jej wyko-
rzystania określa statut” („Ustawa z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym” 2005, art. 132, ustęp 3)] i nie są trak-
towane jako niezbędny element doskonale-
nia pedagogicznego warsztatu lub ewaluacji 
programów kształcenia, co jest powszechną 
praktyką w innych krajach. W Polsce stosu-
je się zatem ocenę dla oceny! Wydaje się, że 
takie podejście może budzić kontrowersje 
i niechęć do uczestnictwa w tym systemie 
(Węgrzycka 1994, Gałkowska i Kluska 2000, 
Denek 2003b, 2011, Kameduła 2006).

Oddzielnym – ale ważnym – problemem 
pozostaje odbiór dokonanej przez studenta 
oceny pracy konkretnego nauczyciela przez 
tegoż nauczyciela. W większości przytoczo-
nych wyżej publikacji nie jest on poruszany 
lub przedstawiany jest jako pełna współ-
praca, gdy cel badań (i oceny) dotyczy ewa-
luacji programów lub metod kształcenia 
(Norris 1990, Meighan i wsp. 1993, Kubiel-
ski i Suchocka 2005, Kameduła 2006, Porań-
czyk 2008 Ewing 2012), bowiem efektem ma 
być lepszy, skuteczniejszy, być może mniej 
kłopotliwy program kształcenia. W przy-
padku jednak, gdy oceny dokonuje student 
w celu wsparcia lub krytyki postawy (oceny) 
przełożonych, sytuacja się radykalnie zmienia! 
Mimo że jednym z priorytetów kształcenia 
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jest umiejętność dokonywania przez studen-
tów oceny zajęć dydaktycznych prowadzo-
nych przez nauczycieli akademickich, postu-
lat ten nie znajduje jeszcze istotnego miejsca 
w systemie oceny (Kotysz-Marczak 2001, 
Pathon 1990).

Już w latach 70. w USA ocenianie wykła-
dowcy przez studentów było takim samym 
standardem, jak ocenianie studenta. Z wy-
kładowcami negatywnie ocenianymi przez 
studentów rozwiązuje się umowę o pracę 
(Wilson 1969, Tymowski 1977). Jeżeli wykła-
dowca (nauczyciel) jest na bieżąco oceniany, 
stara się wykonywać edukacyjną usługę na 
najwyższym poziomie. Nauczyciel, który nie 
jest oceniany, lub gdy ocena nie ma wpływu 
na jego awans, szybko traci poczucie samo-
kontroli (Wilson 1969, Tymowski 1977).

Badanie jakości kształcenia i niektórych 
jej uwarunkowań wynikających z opinii stu-
dentów jest procesem niezwykle złożonym. 
Z jednej strony biorą w nim udział wykła-
dowcy, z drugiej – studenci. W przypadku 
wykładowców z reguły pojawia się niechęć, 
zwykle z powodu niezrozumienia istoty pro-
blemu (Wick lund i Daval 1971, Taylor 1991, 
Umiastowska 1999). Studenci natomiast 
w wielu przypadkach nie są przygotowani 
do przedstawienia racjonalnej (konstruktyw-
nej) opinii. Wynika to głównie z tego, że 
rzadko władze szkół wyższych skłonne są 
uwzględniać informacje od studentów w celu 
poprawy jakości kształcenia. Mając zatem po-
czucie bezsensowności swoich ocen, pod-
chodzą do tej kwestii bez należytego zaan-
gażowania (Wenta 1989, Świeczkowski 1992, 
Wojciszke 2004, Zatoń i wsp. 2006).

WNIOSKI

Problem nauczyciela akademickiego i jego 
dydaktyki według studentów wymaga obiek-
tywnych narzędzi pomiarowych. W publi-
kacjach związanych z tym zagadnieniem 
pojawiają się próby wskazania, co należy 
wziąć pod uwagę w ocenie: stosunek emo-
cjonalny nauczyciela do studentów, do przed-
miotu, który wykłada, do dyscypliny pracy, 
zaangażowania w tworzenie nowoczesnych 
systemów kształcenia oraz efektów, które 
osiąga w procesie nauczania (Ziejewski 1997, 
2001 Niemierko 1999, Szmajke 2010). Z dru-

giej strony ocena studenta zależy w dużej mie-
rze od jego stosunku do uczelni, przedmiotu 
nauczania, osobistych uprzedzeń do nauczy-
ciela, etosu pracy, umiejętności koncentracji, 
odbioru i rozumienia przekazywanych treści 
nauczania, rozumienia celów edukacyjnych, 
chwilowych stanów emocjonalnych lub zwy-
kłego lenistwa (Denek 1970, 1976a, b, Luke 
i Sinclair 1991, Fedor i Person 1996, Gałkow-
ska i Kluska 2000).

Można zatem przypuszczać, że obecnie 
najważniejszym problemem wynikającym 
z konieczności zasięgnięcia opinii studen-
tów na temat jakości pracy nauczycieli aka-
demickich jest przygotowanie obiektywnych 
narzędzi badawczych (pomiarowych) oraz 
przekonanie wykładowców o zasadności ba-
dań (oceny), a studentów do rzetelnej odpo-
wiedzi na pytania.

BIBLIOGRAFIA

Bartkowiak G. (1999), Postrzeganie pracowniczych 
ocen okresowych, Zeszyty Naukowe AE w Po-
znaniu, 271, 1, 77–86.

Bartoszewicz R. (1999), Wzorzec osobowy mło-
dego nauczyciela akademickiego w ocenie 
studentów wychowania fizycznego, Kultura 
Fizyczna, 7–8, 25–26.

Binkiewicz B. (1998), Nauczyciel akademicki jako 
osoba wspomagająca rozwój studenta, [w:] 
Radecki E. (red.), Student – nauczyciel aka-
demicki (relacje interpersonalne), PoNaD, 
Szczecin, 63–66.

Brzezińska A., Brzeziński J., Eliasz A. (2004) Ewa-
luacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, 
Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.

Burgen P. (2008), ELT teacher views on the ap-
propriateness for teacher development of end 
of semester student evaluation of teaching in 
a Japanese context, Science Direct, 36, 478–491.

Craig C.J. (2010), Evaluation gone Awry: The teacher 
experience of the summative evaluation of 
a school reform initiative, Teaching and Teacher 
Education, 26, 1290–1299.

Czapliński J. (1998), O naturze i funkcji procesów 
wartościowania, [w:] Wojciszke B. (red.), Stu-
dia nad procesami wartościowania, Ossoli-
neum, Wrocław.

Davis K.S., Dupper D.R. (2004), Student – Teacher 
Relationship, Journal of Human Behavior in 
the Social Environment, 9 (1/2), 179–193.

Denek K. (1970), Kryteria oceny efektywności 
kształcenia, [w:] Szymczak M. Grzesiak J. (red.), 
W służbie nauce i szkole, PWN, Warszawa, 
60–66.



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 45

K. ZATOń 
Ewaluacja jakości kształcenia nauczycieli akademickich22

Denek K. (1976a), Efektywność procesu kształ-
cenia i metody jej oceny, Neodidagmata, 9, 
84–95.

Denek K. (1976b), Pomiar i ocena wyników na-
uczania w szkole wyższej, [w:] Orczyk J. (red.), 
Kształcenie ekonomiczne w szkole wyższej, 
AE, Poznań, 95–120.

Denek K. (1980), Pomiar efektywności kształce-
nia w szkole wyższej, PWN, Warszawa.

Denek K. (2003a), Dopełniające się elementy sys-
temu oceniania, [w:] Wenta K., Perzycka E. 
(red.), Reforma edukacji w diagnozie i ewa-
luacji, US, Szczecin, 24–32.

Denek K. (2003b), O wyższą efektywność procesu 
kształcenia i jego lepszą jakość, [w:] Karpiń-
ska A. (red.), Teoria i praktyka kształcenia 
w dialogu i perspektywie, Trans Humana, 
Białystok, 145–151.

Denek K. (2005), Ewaluacja jakości pracy nauczy-
ciela wychowania fizycznego, [w:] Czyż S., 
Oleśniewicz P., Starościak S., Kurz D. (red.), 
Wychowanie fizyczne w polskich i niemiec-
kich szkołach. Współczesne trendy, AWF, 
Wrocław, 145–151.

Denek K. (2008), Jakość edukacji i jej ewaluacja, 
[w:] Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje 
w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w 
ewaluacji, Wydział Pedagogiczno-Artystycz-
ny UAM, Kalisz, PWSZ Konin, 13–23.

Denek K. (2011), Testy w ewaluacji jakości kształ-
cenia, Lider, 4, 3–8.

Denek K., Gnitecki J. (1978) Kryteria i wskaźniki 
oceny procesu kształcenia jako podstaw po-
dejmowania decyzji w zarządzaniu szkołą. 
Z badań nad zarządzaniem oświatą, WSIP, 
Gdańsk.

Drucker P.F. (2002), A Functioning Society, Trans-
action Publishers, New Brunswik, New Jersey, 
London.

Dylak S. (1996), Nauczycielska samoobserwacja 
dla zrozumienia „siebie”, Neodidagmata, 22, 
44–51.

Ewing A.M. (2012), Estimating the impact of rela-
tive expected grade on student evaluations of 
teacher, Economics of Education Review, 31, 
141–154.

Eysenck H., Eysenck M. (2003), Podpatrywanie 
umysłu, GWP, Gdańsk.

Fedor D., Person Ch. (1996), What is effective per-
formance feedback, [w:] Ferris G., Berkley M.R. 
(red.), Human Resources Management, Pren-
tice Hall, Upper Saddle River, 18–24.

Gałkowska A., Kluska R. (2000), Studenci oceniają, 
Forum Akademickie, 3, 29–32.

Garbacik B. (2001), Studencka ocena nauczyciela 
akademickiego a doskonalenie kompetencji 
edukacyjnych, Padagogika Szkoły Wyższej, 16, 
29–32. 

Górecka H. (1989), Psychologiczny wzór nauczy-
ciela-wychowawcy w oczekiwaniach młodzieży 
szkół podstawowych, średnich i wyższych, 
Ruch Pedagogiczny, 4, 88–96.

Hambelton R. (2004), The rise and fall of criterion-
referenced measurement? Educational mea-
surement: issues and practice, 4, 123–129.

Hardre P.L., Slater J., Nanny M. (2010), Redesign-
ing and aligning assessment and evaluation for 
a federally funded math and science teacher 
education program, Evaluation and Program 
Planning, 33 (4), 498–510.

Hyżak D. (2008), Ocenianie kształtujące. Skutecz-
ny sposób lepszej edukacji jutra, [w:] Denek K., 
Zatoń K., Kwaśna A. (red.), Edukacja Jutra. 
XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, T. 2, 
AWF, WTN, Wrocław, 77–80.

Jagusz M. (1994), Samokontrola i samoocena 
w wychowaniu fizycznym, AWF, Wrocław, 
103–107.

Kameduła E. (2006), Kontrolowanie i ocenianie 
w szkole wyższej, [w:] Denek K., Koszczyc T., 
Oleśniewicz P. (red.), Edukacja Jutra. XII Ta-
trzańskie Seminarium Naukowe, T. 2, AWF, 
WTN, Wrocław, 151–158.

Korporowicz L. (2000), Nowe twarze ewaluacji. 
W kierunku interwencji, analizy, czy inspiracji, 
[w:] Kubin J., Kwaśniewski J. (red.), Socjotech-
nika. Kontrowersje, rozwój, perspektywy, 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjali-
zacji UW, Warszawa, 24–32.

Kotysz-Marczak S. (2001), Ocena nauczyciela aka-
demickiego i jej rola w doskonaleniu kompe-
tencji zawodowych, Pedagogika Szkoły Wyż-
szej, 16, 157–163.

Kozielecki J. (1986), Psychologiczna teoria samo-
wiedzy, PWN, Warszawa.

Kubielski W.W., Suchocka A. (2002), Miejsce  
i znaczenie pomiaru w metodzie dialektycz-
nego poznania w badaniach pedagogicznych, 
[w:] Kwapiszewski J. (red.), Edukacja a wizje 
świata, Katedra Filozofii Pomorskiej Akade-
mii Pedagogicznej, Słupsk, 68–74.

Kubielski W.W., Suchocka A. (2005), Próba okreś-
lenia przyszłościowego modelu systemu kon-
troli i oceny kompetencji studentów z wy-
korzystaniem konwencjonalnych narzędzi 
pomiaru, [w:] Gaweł-Luty E., Szczepańska M. 
(red.), Futurologia pedagogiczna: niekonwen-
cjonalne sposoby rozwiązywania konwencjo-
nalnych problemów w edukacji, Pomorska 
Akademia Pedagogiczna, Słupsk, 262–270.

Kubielski W.W. (2006), Podstawy pomiaru, kon-
struowania i ewaluacji testu dydaktycznego, 
WSP TWP, Warszawa, 95–104.

Luke M.D., Sinclair G.D. (1991) Gender differences 
in adolescents’ attitudes toward school – phy-
sical education, Journal of Teaching in Physical 
Education, 11 (1), 31–46.



ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 45     AWF WE WROCŁAWIU 

K. ZATOń 
Ewaluacja jakości kształcenia nauczycieli akademickich 23
Łukaszewski W. (1974), Cechy struktury „ja” i typ 

komunikatu, a reakcja na rozbieżności oceny 
ze strony innych z samooceną, Studia Psy-
chologiczne, 19 (2), 43–56.

Mańczak J. (2001), Kompetentny zawodowo na-
uczyciel akademicki w opinii studentów, Pe-
dagogika Szkoły Wyższej, 16, 129–140.

Materska M. (1994), Z badań nad ocenianiem pro-
fesjonalnym, czyli jak mierzona jest niewy-
mierna wartość szkolnych wypracowań, In-
stytut Psychologii PAN, Warszawa.

Meighan R., Barton L., Walker S. (1993), Socjolo-
gia edukacji, [w:] Kwieciński Z. (red.), Studia 
kulturowe i edukacyjne, WN UMK, Toruń.

Moroz D. (2001), Ocenianie opisowe – dobre czy 
złe? Edukacja i Dialog, 128, 38–41.

Muszkieta R. (2004), Czynności kontrolno-oce-
niające i przejawy zachowań empatycznych 
u nauczycieli na lekcjach wychowania fizycz-
nego, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1, 
18–22.

Muszkieta R. (2005), Związki czynności kontrolno-
-oceniających i stylów kierowania z procesem 
dydaktyczno-wychowawczym u nauczycieli 
wychowania fizycznego, Roczniki Naukowe 
AWF w Poznaniu, 54, 83–94.

Nevo D. (2003), The Conceptualization of Edu-
cational Evaluation: An Analytical Review of 
the Literature, Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation, 9, 205–227.

Niemierko B. (1999), Pomiar wyników kształce-
nia, WSiP, Warszawa.

Norris N. (1990), Understanding educational 
evaluation, CARE University of East Anglia, 
Kogan Press, London, 121–135.

Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, 
PWN, Warszawa.

Palka S. (2003), Dydaktyczne wartości kontroli 
i oceny w procesie kształcenia, [w:] Bartosze-
wicz R., Koszczyc T., Nowak A. (red.), Kontrola 
i ocena w wychowaniu fizycznym, WTN, 
Wrocław, 35–41.

Pathon M.Q. (1990), Qualitative evaluation and 
research methods, Sage Publications, London, 
36–41.

Porańczyk A. (2008), Krótkie rozważania na temat 
studenckiego oceniania, [w:] Grzesiak J. (red.), 
Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja 
w dialogu – dialog w ewaluacji, Wydział Peda-
gogiczno-Artystyczny UAM, Kalisz, PWSZ, 
Konin, 251–258.

Potoczny J. (2006), Nauczyciel akademicki w opi-
nii studentów wyższej szkoły niepaństwowej, 
[w:] Denek K., Koszczyc T., Oleśniewicz P. (red.), 
Edukacja Jutra. XII Tatrzańskie Seminarium 
Naukowe, T. 2, AWF, WTN, Wrocław, 141–149.

Reykowski J. (1970) Obraz własnej osoby jako me-
chanizm regulujący postępowanie, Kwar-
talnik Pedagogiczny, 15 (3), 57–68.

Reykowski J. (1988), Źródła procesów ewaluatyw-
nych i ich funkcje regulacyjne, [w:] Wojcisz-
ke B. (red.), Studia nad procesami wartoś-
ciowania, Ossolineum, Wrocław, 36–53.

Schlenker B.R., Britt T.W., Pennington J. (1996), 
Impression regulation and management: High-
lights of a theory of self-identification, [w:] 
Sorrentino R.M., Higgins E.T. (red.), Hand-
book of motivation and cognition: The in-
terpersonal context, Guilford, New York, 3, 
89–97.

Steward A.M. (1996), Skuteczne oceny okresowe, 
[w:] Steward D.M. (red.), Praktyka kierowa-
nia, PWE, Warszawa, 249–265.

Szmajke A. (2010), Spostrzeganie ludzi a profesjo-
nalne ocenianie, [w:] Bartusiak I. (red.), Ewa-
luacja w edukacji szkolnej i akademickiej, 
WTN, Wrocław, 9–17.

Świeczkowski R. (1992), Samoocena uczniów 
a ocena nauczyciela z wychowania fizycznego, 
Kultura Fizyczna, 9–10, 21.

Taylor F. (1991) The principles of scientific mana-
gement, Harper and Bros, New York.

Tornero B., Taut S. (2010), A mandatory, high-
stakes National Teacher Evaluation System: 
Perceptions and attributions of teachers who 
actively refuse to participate, Studies in Edu-
cational Evaluation, 36, 132–142.

Tuytens M., Devos G. (2009), Teachers perception 
of the new teacher evaluation policy: A validi-
ty study of the Policy Characteristics Scale, 
Teaching and Teacher Education, 25, 924–930.

Tymowski J. (1977), Ocena przedmiotów i wykła-
dowców przez studentów na Uniwersytetach 
w Stanach Zjednoczonych, Dydaktyka Szkoły 
Wyższej, 2, 97–103.

Umiastowska D. (1999), Mój nauczyciel wycho-
wania fizycznego na różnych szczeblach w 
opinii studentów. Kultura fizyczna, T. II, WSP, 
Częstochowa.

Ustawia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym, DzU z 2005 r., nr 164, 
poz. 1365.

Wenta K. (1989), Podmiotowość w dydaktyce aka-
demickiej – oczekiwania i zagrożenia. Peda-
gogika Szkoły Wyższej, 4, 43–58.

Węgrzycka M. (1994) W kręgu spraw związanych 
z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych, 
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 4, 21–23.

Wicklund R.A., Daval S. (1971), Opinion change 
and performance facilitation as a result of 
objective self-awareness, Journal of Experi-
mental Social Psychology, 7, 71–79.

Wilson E. (1969), Course and Teacher Evaluation, 
Wisconsin Student Association, 16–19.

Wojciszke B. (2004), Psychologia oceniania: 
mechanizmy, pułapki, środki zaradcze, [w:] 
Brzezińska A., Brzeziński J., Eliasz A. (red.), 



ROZPRAWY NAUKOWE 
AWF WE WROCŁAWIU     2014, 45

K. ZATOń 
Ewaluacja jakości kształcenia nauczycieli akademickich24

Ewaluacja a jakość kształcenia, Academica 
Wydawnictwo SWPS, Warszawa, 135–159.

Zajączkowska M.J. (2007), Kompetencje komu-
nikacyjne nauczycieli akademickich w świe-
tle informacji zwrotnej od studentów, [w:] 
Maliszewski W.J. (red.), Kompetencje w po-
rozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. 
Wielorakie perspektywy, A. Marszałek, To-
ruń, 314–325.

Zatoń K., Zatoń K., Kwaśna A. (2006) Zachowa-
nia dydaktyczne nauczycieli akademickich 
w ocenie studentów, [w:] Denek K., Kosz-
czyc T., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja Jutra. 
XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, T. 2, 
AWF, WTN, Wrocław, 159–164.

Ziejewski T. (1997), Problemy zarządzania w in-
stytucjach edukacyjnych w okresie trans-
formacji systemowej w Polsce, WSP, Zielona 
Góra, 69–74.

Ziejewski T. (2001), Dylematy w ewaluacji pracy 
nauczycieli akademickich (ocena czy samo-
ocena), Pedagogika Szkoły Wyższej, 17, 73.

Praca wpłynęła do Redakcji: 29.04.2014
Praca została przyjęta do druku: 20.05.2014

Adres do korespondencji:
Karolina Zatoń
Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia
Zakład Pedagogiki
Akademia Wychowania Fizycznego
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
email: karolina.zaton@awf.wroc.pl


