
Wyniki ankiety oceny pracy nauczycieli w SJO PRz  semestr zimowy 2014/2015 
 

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? 4,613 

2. realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 

modułu? 

4,663 

3. inspiruje studentów do samodzielnego myślenia? 4,4 

4. rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,524 

5. ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu? 4,711 

6. jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych(konsultacji)? 4,698 

7. prowadzi zajęcia interesująco i potrafi zainteresować tematyką zajęć? 4,401 

8. jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,793 

9. wskazywał praktyczne zastosowania przedstawionego materiału? 4,478 

10. w miarę swoich możliwości uwzględniał sugestie studentów odnośnie 

sposobu realizacji zajęć dydaktycznych? 

4,45 

                                                                            Średnia ze wszystkich pytań  4,595 

Frekwencja studentów na zajęciach u ankietowanych nauczycieli:  4,824 

Liczba nauczycieli ankietowanych: 9 

 

Wyniki ankiety oceny modułu kształcenia semestr zimowy 2014/2015 

Lp. Pytania ankietowe dotyczące oceny modułu kształcenia: język obcy 

W jakim stopniu 

Średnia ocena 

dla pytania  

w SJO 

1. moduł/przedmiot był interesujący? 4,329 

2. zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę z modułu (przedmiotu)? 4,253 

3. w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia? 

4,291 

4. liczba godzin kontaktowych pozwoliła na osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia? 

4,180 

5. zasady weryfikacji efektów kształcenia są przejrzyste? 4.437 

6. program modułu/przedmiotu powiela treści innych modułów/przedmiotów? 3,937 

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

właściwy? 

4,404 

8. liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?   4,156 

                                                                                    Średnia ze wszystkich pytań 4,242 

               Liczba studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie 4206 

                                                                                 Liczba respondentów 528 
 

Wyniki hospitacji zajęć nauczycieli akademickich w SJO PRz  - semestr zimowy 2014/2015 

Średnia ocena dla nauczycieli hospitowanych w SJO:  4,6 

Liczba nauczycieli hospitowanych: 10         

W zamieszczonych komentarzach do modułu ankiety kształcenia studenci zwracali uwagę 

m.in. na: 

 jakość i przebieg prowadzonych zajęć dydaktycznych,  

 warunki oceniania i zaliczania przedmiotu,  

 liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia z lektoratu,  

 praktyczne aspekty przegotowania do przyszłej pracy zawodowej,  

 potrzebę kształcenia językowego związanego w wymogami rynku pracy. 


