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Wyniki ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego w SJO PRz 

semestr letni  2014/2015 

 

Liczba nauczycieli planowanych do oceny: 14 

Liczba nauczycieli akademickich ocenionych przez studentów: 14 

Liczba nauczycieli ocenionych pozytywnie:  14  

Termin przeprowadzonej ankietyzacji: od 23.03.2015 do 22.06.2015. 

 
Zestawienie średnich wyników dla każdego z pytań ankietowych w ankiecie oceny nauczyciela w 

ujęciu ogólnym. 

 

L.p 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? 4,769 

2. realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 

modułu? 

4,822 

3. inspiruje studentów do samodzielnego myślenia? 4,568 

4. rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,846 

5. ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu? 4,85 

6. jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych(konsultacji)? 4,747 

7. prowadzi zajęcia interesująco i potrafi zainteresować tematyką zajęć? 4,521 

8. jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,87 

9. wskazywał praktyczne zastosowania przedstawionego materiału? 4,595 

10. w miarę swoich możliwości uwzględniał sugestie studentów odnośnie 

sposobu realizacji zajęć dydaktycznych? 

4,661 

                                                                            Średnia ze wszystkich pytań                                                                                                                                  4,724 

 
 

 

 

 

Wyniki hospitacji zajęć nauczycieli akademickich w SJO PRz 

Semestr letni 2014/2015 

Termin przeprowadzonych hospitacji: 16.03-19.06.2015. 

Liczba nauczycieli hospitowanych: 14 

Średnia ocena dla nauczycieli hospitowanych: 4,714 

Zajęcia hospitowane zostały omówione indywidualnie z prowadzącymi. Wszyscy nauczyciele 

zostali ocenieni pozytywnie.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyniki ankiety oceny modułu kształcenia SJO PRz 

semestr letni 2014/2015 

 

Ankietyzacja modułu zajęć została przeprowadzona na wydziałach poprzez system 

USOS, dotyczyła wszystkich modułów zajęć realizowanych na uczelni w tym 

ankietyzacji został poddany moduł zajęć języka obcego.  

Termin przeprowadzonej ankiety: od 6.07.2015 r. do 14.07.2015 r. 

Liczba studentów uprawnionych: 

Liczba respondentów: 

 

Zestawienie wyników dla każdego z pytań ankietowych w ujęciu ogólnym. 

 

Lp Pytania ankietowe dotyczące oceny modułu zajęć:  język obcy 

 

1. W jakim stopniu liczba godzin kontaktowych pozwoliła na osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia? 

4,432818 

2. W jakim stopniu moduł / przedmiot był interesujący? 

 

4,440828 

3. W jakim stopniu podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W, 

C, L, P) był właściwy? 

4,619847 

4. W jakim stopniu liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była 

odpowiednia? 

4,483806 

5. W jakim stopniu w programie modułu / przedmiotu są powielane treści innych 

modułów / przedmiotów? 

4,138169 

6. W jakim stopniu w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia? 

4,476395 

7. 

 

W jakim stopniu zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę ? 

 

4,365127 

8. 

  

W jakim stopniu zasady weryfikacji efektów kształcenia są przejrzyste? 

 

4,671131 

                                                                                    Średnia z całości ankiety 4,453515 

 

 

 

 

 

W części komentarzowej studenci wielokrotnie wskazywali na profesjonalizm nauczycieli, 

miłą atmosferę na zajęciach, umiejętność zainteresowania przedmiotem, ciekawy sposób 

prowadzenia zajęć, motywowanie do zgłębiania wiedzy oraz potrzebę zwiększenia liczby 

godzin zajęć językowych. 
 


