ANKIETA DLA STUDENTÓW
DOTYCZĄCA OCENY WYKŁADOWCÓW
I PROWADZONYCH PRZEZ NICH ZAJĘĆ

Kierunek studiów/ specjalizacja……………………………………………………
Nazwa zajęć ……………………………………………………
Wykładowca ……………………………………………………
Informacja o studencie
Profil szkoły średniej/ Wykształcenie:
Klasyczne  Ścisłe  Językowe  Techniczne/ Przemysłowe  Techniczne/ Handlowe  Ogólne  Inne 
Student pracujący Tak  Nie 
Wpisany na rok: Tryb normalny  Powtarzanie roku  Powtarzanie przedmiotu  Indywidualny tok studiów 
Stopień I: Rok studiów: 1  2  3 
Stopień II: Rok studiów: 1  2 
Frekwencja: mniej niż 50%  50%-75%  ponad 75%
Jeżeli mniej niż 50% podaj powód: Praca  Inne zajęcia  Inne 
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4. Pomoce dydaktyczne (zarówno zalecane jak i
udostępniane) są odpowiednie do omawianych
tematów.









5. Dodatkowe ćwiczenia i zadania (ćwiczenia
praktyczne, praca laboratoryjna, seminaria itp.) są
przydatne (jeżeli nie ma takich zaznacz „nie dotyczy”).

























NIE
DOTYCZY

Organizacja nauczania
1. Liczba punktów, jakie można uzyskać za kurs, jest
współmierna do nakładu pracy studenta.
2. Moja dotychczasowa wiedza pozwala mi zrozumieć
omawiane tematy.
3. Omawiane tematy są dla mnie nowe / rozszerzają
wiedzę, jaką zdobyłem na innych zajęciach.

6. Otrzymałem jasne informacje o sposobie
przeprowadzania egzaminu.
7. Uważam, że przekazywane treści są interesujące.
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Sposób prowadzenia zajęć
8. Zajęcia odbywają się w ustalonych ramach
czasowych.

















10. Nauczyciel stara się wzbudzić zainteresowanie
przedmiotem.









11. Nauczyciel wyjaśnia temat w jasny sposób.

















































17. Jeżeli chodzi o przedmioty obowiązkowe,
całkowite obciążenie pracą jest odpowiednie.









18. Jeżeli chodzi o przedmioty obowiązkowe, to
ogólna organizacja studiów (plan zajęć, terminy
semestrów i egzaminów) jest zadowalająca.









9. Nauczyciel jest faktycznie dostępny, w momencie,
kiedy wymagane są dodatkowe wyjaśnienia.

12. Zajęcia/ wykłady są dobrze zorganizowane i
logiczne.
13. Nauczyciel nawiązuje kontakt ze studentami.
14. Ogólnie jestem zadowolony ze sposobu, w jaki jest
prowadzony kurs.
Sale i wyposażenie
15. Sale wykładowe są odpowiednie (wszystko mogę
zobaczyć i usłyszeć, jest wystarczająca liczba miejsc).
16. Sale przeznaczone na inne zajęcia (ćwiczenia i
laboratoria, seminaria, itp.) są odpowiednie. (Jeżeli nie
ma takich zajęć na twoich studiach, zaznacz „nie
dotyczy”).



Ogólna organizacja programu studiów

Pytania otwarte dotyczące ocenianych zajęć
19. Jakie są mocne strony zajęć?
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20. Jak można by, Twoim zdaniem, poprawić jakość prowadzonych zajęć?

21. Proszę opisz wszystkie problemy, na jakie się natknąłeś w trakcie zajęć.

22. Czy uważasz, że przeprowadzanie tego rodzaju ankiet jest pomocne?

23. Czy uważasz, że powinny się tu znaleźć jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak, jakie?

Data:

____________________ (dd/mm/rr)

DZIĘKUJEMY BARDZO ZA WSPÓŁPRACĘ
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