
Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji nauczycieli akademickich 

w Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej 

w semestrze zimowym 2015/2016 

I. Wyniki ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego w SJO PRz, semestr zimowy  2015/2016. 

Ankietyzacja z zastosowaniem programu Testico. 

 

Liczba nauczycieli planowanych do oceny: 9 

Liczba nauczycieli akademickich ocenionych przez studentów: 9 

Liczba nauczycieli ocenionych pozytywnie:  9 

Termin przeprowadzonej ankietyzacji: 7-18.01.2016 r. 

 

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  

Ocena  

maks. 

Ocena 

min. 

1. zapoznał z kartą modułu i określonymi efektami kształcenia? 4,540 4,75 4,33 

2. realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w 

karcie modułu? 

4,590 4,83 4,28 

3. rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem 

zajęć? 

4,746 4,91 4,44 

4. jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów 

dydaktycznych(konsultacji)? 

4,622 5,0 4,03 

5. prowadzi zajęcia interesująco? 4,206 4,62 3,61 

6. jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,827 5,0 4,26 

7. wskazywał praktyczne zastosowania przedstawionego materiału? 4,364 4,75 3,89 

8. W Pani/Pana ocenie nauczyciel akademicki ocenia studentów 

zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu? 

4,761 

 

5,0 4,2 

 Średnia ze wszystkich pytań                                                                                                                                  4,581 

 
 

II. Wyniki hospitacji zajęć nauczycieli akademickich w SJO PRz, semestr zimowy 2015/2016 

Liczba nauczycieli planowanych do hospitacji: 8 

Liczba nauczycieli akademickich hospitowanych: 8 

Liczba nauczycieli ocenionych pozytywnie:  8 

Termin przeprowadzonej hospitacji: 10.12.2015-01.03.2016 

Średnia ocena dla nauczycieli hospitowanych: 4,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Wyniki ankiety oceny modułu kształcenia SJO PRz, semestr zimowy 2015/2016. 

Ankietyzacja przeprowadzona została poprzez system USOS. 
 

Dane statystyczne z  ankiety oceny modułu kształcenia za semestr zimowy  w roku akademickim 2015/2016 w Studium 

Języków Obcych 

 

1) odpowiedzi wskazane przez respondentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

 

Nazwa pytania  

Wskazany stopień 

niedostatecznym  dostatecznym dobrym bardzo dobrym 

W jakim stopniu moduł/ przedmiot był 

interesujący? 

 

106 245 471 1145 

W jakim stopniu zajęcia wzbogaciły Twoją 

wiedzę? 

 

121 290 498 1054 

W jakim stopniu w ramach realizacji zajęć było 

możliwe osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia? 

 

84 216 477 1181 

W jakim stopniu zasady weryfikacji efektów 

kształcenia były przejrzyste? 

 

57 145 385 1370 

W jakim stopniu prowadzone zajęcia są oryginalne 

(zawierają treści nie powtarzane na innych 

modułach)? 

 

88 202 374 1278 

W jakim stopniu podział modułu kształcenia na 

poszczególne formy zajęć (W,C,L,P) był 

właściwy? 

 

52 151 370 1352 

W jakim stopniu liczba godzin przeznaczona na 

realizację modułu była odpowiednia? 

 

86 192 409 1261 

 

 

Nazwa pytania 

  

Odpowiedź  

TAK NIE 

Czy w ramach ocenianej formy zajęć istniała możliwość 

uzyskania zaliczenia przed rozpoczęciem sesji 

egzaminacyjnej? 

1501 181 

 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że moduł zajęć języka obcego został pozytywnie oceniony, najwyższa 

liczba pozytywnych opinii dotyczyła przejrzystych zasad weryfikacji efektów kształcenia. 

 

 
 


