
Wyniki ankiety oceny pracy nauczycieli w SJO PRz  semestr zimowy 2013/2014 
 

Lp. Pytania ankietowe dotyczące oceny pracy nauczyciela  

 

W jakim stopniu nauczyciel: 

Średnia dla 

danego pytania  

w SJO 

1. zapoznał z kartą modułu i określonymi efektami kształcenia? 4,604 

2. realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 

modułu? 

4,648 

3. inspiruje studentów do samodzielnego myślenia? 4,423 

4. rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,82 

5. ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu? 4,763 

6. jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych? 4,668 

7. prowadzi zajęcia interesująco i potrafi zainteresować tematyką zajęć? 4,464 

8. jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,866 

9. respektuje inne poprawne rozwiązania problemów i zagadnień? 4,712 

10. wyjaśnia problemy związane z przedmiotem? 4,646 

  

                                                                     Średnia ze wszystkich  pytań  

 

4,661 
 

Liczba nauczycieli ankietowanych: 17 

 

Wyniki ankiety oceny modułu kształcenia semestr zimowy 2013/2014 

 

Lp. Pytania ankietowe dotyczące oceny modułu kształcenia: język obcy 

Czy 

TAK NIE 

1. zajęcia mobilizowały Cię do samodzielnej pracy i twórczego myślenia? 384 59 

2. zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę z  modułu (przedmiotu)? 428 42 

3. w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia? 

387 44 

4. liczba godzin kontaktowych pozwoliła na osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia? 

340 83 

5. zasady weryfikacji efektów kształcenia są przejrzyste, sprawiedliwe   

i podawane do wiadomości studentów? 

449 16 

6. program modułu kształcenia powiela treści innych modułów? 190 165 

7. podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, L, P) 

był właściwy? 

371 23 

8. liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?   347 88 

                                                                Łączna liczba głosów na TAK /NIE 2.896 520 

                                                                                Liczba uprawnionych  13.503 

                                                                                 Liczba respondentów 3.416 

 

 

 

Wyniki hospitacji zajęć nauczycieli akademickich w SJO PRz - semestr zimowy 2013/2014 

Średnia ocena dla nauczycieli hospitowanych w SJO:  4,8 

Liczba nauczycieli hospitowanych: 18 

 

 

 

 



Wyniki ankiety oceny pracy nauczycieli w SJO PRz  semestr letni 2013/2014 
 

 

Lp. Pytania ankietowe dotyczące oceny pracy nauczyciela  

 

W jakim stopniu nauczyciel: 

Średnia dla 

danego pytania  

w SJO 

1. zapoznał z kartą modułu i określonymi efektami kształcenia? 4,736 

2. realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 

modułu? 

4,730 

3. inspiruje studentów do samodzielnego myślenia? 4,500 

4. rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,868 

5. ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu? 4,722 

6. jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych? 4,721 

7. prowadzi zajęcia interesująco i potrafi zainteresować tematyką zajęć? 4,459 

8. jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,899 

9. respektuje inne poprawne rozwiązania problemów i zagadnień? 4,695 

10. wyjaśnia problemy związane z przedmiotem? 4,700 

  

                                                                      Średnia ze wszystkich pytań 

 

4,703 
 

Liczba nauczycieli ankietowanych: 17 
 

Wyniki ankiety oceny modułu kształcenia semestr zimowy 2013/2014 
 

Lp. Pytania ankietowe dotyczące oceny modułu kształcenia 

językowego:     

Czy 

TAK NIE Nie 

mam 

zdania 

1. zajęcia mobilizowały Cię do samodzielnej pracy i twórczego 

myślenia? 

881 127 198 

2. zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę z  modułu (przedmiotu)? 953 96 147 

3. w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia? 

888 106 204 

4. liczba godzin kontaktowych pozwoliła na osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia? 

830 118 249 

5. zasady weryfikacji efektów kształcenia są przejrzyste, 

sprawiedliwe i podawane do wiadomości studentów? 

1019 44 166 

6. program modułu kształcenia powiela treści innych modułów? 426 418 305 

7. podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, C, 

L, P) był właściwy? 

849 51 291 

8. liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była 

odpowiednia?   

828 153 223 

                                                                            Łączna liczba głosów  6646 1149 1783 

Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie  9780 (wg. Centrum 

Informatyzacji) 
Liczba respondentów 7796 (9579 z opcją 

„nie mam zdania”) 
 

Wyniki hospitacji zajęć nauczycieli akademickich w SJO PRz -  semestr letni 2013/2014 

Średnia ocena dla nauczycieli hospitowanych w SJO:  4,32 

Liczba nauczycieli hospitowanych: 17 

 


