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o czym powiem…

o szukaniu 
kota w 
ciemnym 
pokoju



przeróbka…, czyli co?

talent studenta metodyka

technologia środowisko

talent studenta metodyka

technologia środowisko

talent studenta metodyka

technologia środowisko



• uczenie się: podporządkowany celowi proces tworzenia przez studenta wiedzy 
(deklaratywnej i/lub proceduralnej) z przekazywanych informacji



jakość (efektywność) kursu i jej miara

 jakość vel efektywność kursu to stopień spełnienia jego celów 
dydaktycznych (oczekiwań):

 miara jakości (efektywności) kursu lub jego elementu

𝑜𝑠𝑖ą𝑔𝑛𝑖ę𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑧𝑎ł𝑜ż𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑢
= wskaźnik jakości



cele kursu (oczekiwania uczelni)

 osiągnięcie założonych
efektów kształcenia

 czas poświęcony nauce równy 
ECTS * 27.5 godziny/tydzień

cele studenta (rzeczywiste)

 zdobycie akceptowalnej wiedzy 
(noty z zaliczenia) 

 minimum czasu na naukę

cele celom nierówne



wskaźnik osiągnięć studenta

𝑒𝑞 =
𝑝𝑟𝑧𝑦𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑛𝑐𝑗𝑖

𝑧𝑎ł𝑜ż𝑜𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑗𝑒
=

𝑞 − 𝑞0

𝑄

wskaźnik efektywności wysiłku

𝑒𝑡 =
𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑢𝑘𝑖

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑢𝑘𝑖
=

𝑡

𝑡𝑝

dwie strony tego samego medalu



𝑒 =
𝑒𝑞

𝑒𝑝
=

𝑝𝑟𝑧𝑦𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑛𝑐𝑗𝑖
𝑧𝑎ł𝑜ż𝑜𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑛𝑐𝑗𝑒

𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑢𝑘𝑖
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑢𝑘𝑖

=

𝑞 − 𝑞0
𝑄
𝑡

𝑇𝑝

=
∆𝒒

𝑸

𝑻𝒑

𝒕

zintegrowany wskaźnik jakości kursu



proces uczenia

talenty studenta metodyka

środowiskotechnologia

rozwój osobowy

nowa wiedza

jakość kursu



wnioski 1. i 2.

 zintegrowany wskaźnik jakości kursu jest bezwymiarową, 
obiektywną miarą jego efektywności (procesu uczenia 
studenta)

 nie można porównywać skuteczności uczenia tego samego 
studenta w dwóch różnych procesach uczenia



średnie wskaźniki jakości

Ƹ𝑒 =
σ𝑛 𝑒

𝑛

Ƹ𝑒1 < Ƹ𝑒2 ?

siły oddziaływania np. 2 elementów x 
w modelu jakości zajęć

𝑒 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2

𝑤1 =
𝜕𝑒

𝑥1
= 𝑏1 𝑤2 =

𝜕𝑒

𝑥2
= 𝑏2

𝑏1 < 𝑏2 ?

czy i co porównywać?



wniosek 3.

 warunkiem wiarygodności porównania skuteczności 
zastosowania w kursie np. 2 różnych typów multimediów 
jest zgodność przeciętnych predyspozycji badanych grup 
studentów



wniosek 4.

 rozkład wskaźnika jakości kursu odpowiada rozkładowi  
zdolności studentów w grupie

 matematyczny model efektywności kursu w danej grupie 
studentów może służyć do identyfikacji potencjałów 
(predyspozycji) jej członków?



wniosek 5.

 stosowane dziś pomiary jakości kształcenia nic nie mówią 
ani o jakości procesów dydaktycznych, ani o ich 
elementach (np. nauczycielach), ani o efektywności tychże 
procesów 



dziękuję za uwagę 

jerzy.mischke@gmail.com
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Zoé


