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Wstępne wyniki analizy protokołów ocen 
w semestrze letnim 2020/21 
 

1 Wstęp i założenia 
Analiza została przygotowana na podstawie protokołów ocen wystawionych w semestrze letnim 

2020/21. Podobnie jak w ostatnim raporcie podstawą do analiz są oceny wystawione w pierwszym 

terminie egzaminu.  

W I terminie wystawiono 52 450 ocen oraz 1901 zaliczeń (lub ich brak). W II terminie było to 1951 ocen 

oraz 163 zaliczenia. 

Globalna średnia ocen (w I terminie) dla wszystkich zajęć we wszystkich trybach wynosi 4,32, czyli jest 

niemal identyczna ze średnią w semestrze zimowym, która wyniosła 4,33.  

Podobnie jak w semestrze zimowym, średnia na studiach magisterskich (4,37) jest nieznacznie wyższa 

niż na studiach licencjackich (4,27). 

2 Analizy na poziomie uczelni  

2.1 Średnia ocen a tryb studiów 
Jak zwykle średnia jest nieco wyższa dla studiów dziennych, ale różnice są zaniedbywalnie małe. 

 

Wykres 1. Średnia ocena w I terminie według trybu studiów 
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2.2 Średnia ocen a typ zajęć 
Wariancja ocen według typu zajęć jest niewielka. Co ciekawe, w semestrze zimowym najwyższą 

średnią wyróżniały się zajęcia w e-learningu. W semestrze letnim ten efekt zaniknął.  

 

2.3 Średnia ocen a stopień studiów 
Oceny na studiach magisterskich są minimalnie wyższe, ale różnica ta jest zaniedbywalnie mała. 

Wykres 3. Rozkład ocen na studiach licencjackich i magisterskich 
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3 Analizy ocen z poszczególnych zajęć  
 

3.1 Zajęcia z bardzo wysoką średnią 
W omawianym semestrze utrzymała się zidentyfikowana w poprzednich raportach „pandemiczna” 

inflacja ocen. Widać to także przy identyfikacji zajęć z bardzo wysoką średnią. 

Do analizy przyjęto zajęcia spełniające dwa kryteria:  

1. Wystawiono minimum 15 ocen (warunek ten spełnia 2480 spośród 4562 zajęć ogółem); 

2. średnia ocen jest równa 4,8 i powyżej. 

Wśród tych zajęć dydaktycznych zidentyfikowano1: 

- 198 zajęć ze średnią równą lub wyższą od 4,8, jest to 8,0% wszystkich wziętych pod uwagę; 

- W tym 27 zajęć, dla których wszystkie wystawione oceny to 5,0 (1,1%). 

W obu tych przypadkach liczby są te zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. 

Lista tych zajęć znajduje się w załączniku do raportu. 

3.2  Zajęcia z bardzo niską średnią ocen 
Do analizy przyjęto zajęcia spełniające dwa kryteria:  

1. Wystawiono minimum 15 ocen  

2. średnia ocen jest niższa niż 3,0. 

W tym semestrze zidentyfikowano 30 takich zajęć. Jest to wyższa liczba niż w poprzednich semestrach 

pandemicznych, a zarazem zbliżona do liczb notowanych przed pandemią. 

 

 
1 Z puli wyłączone zostały praktyki zawodowe oraz szkolenia (biblioteczne, BHP itp.), gdzie wszystkie oceny to 
5,0. 
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