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Ankieta ewaluacyjna 
 
Czy chce Pan/i dokonać oceny zajęć? 
tak/nie 

 
Jak często brał/a Pan/i udział w zajęciach? 

 byłem/am obecny/a na wszystkich zajęciach 
 byłem/am nieobecny/a na jednych, dwóch zajęciach 
 byłem/am nieobecny/a na więcej niż dwóch zajęciach ale mniej niż na połowie zajęć 
 byłem/am obecny/a na mniej niż połowie zajęć  
 nie byłem/am obecny/a na żadnych zajęciach 

 
Opis skali ocen: 
1 – zdecydowanie nie 
2 – raczej nie 
3 – częściowo tak, częściowo nie 
4 – raczej tak 
5 – zdecydowanie tak 
Prosimy o wybranie odpowiedzi, zgodnej z powyższą skalą, określającą Pana/i opinię na temat 
przedstawionych stwierdzeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć (część I), realizacji karty 
przedmiotu (część II) oraz warunków prowadzenia zajęć (część III).  
Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte, kończące każdą z części ankiety. 
 

Część I. Ocena sposobu prowadzenia zajęć 

 
1. Prowadzący/a zajęcia był/a przygotowany/a do zajęć 

2. Zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały 

3. Zajęcia były prowadzone w sposób interesujący 

4. Zajęcia były prowadzone w sposób sprzyjający aktywnemu udziałowi studentów i/lub 
inspirujący do dalszego pogłębiania wiedzy 

5. Prowadzący/a zajęcia wykazywał/a się odpowiednią postawą (np. szacunkiem, 
życzliwością, otwartością) wobec studentów 

6. Zajęcia odbywały się zgodnie z planem w przewidzianym wymiarze czasowym 

7. Prowadzący/a zajęcia był/a dostępny/a dla studentów podczas konsultacji 
8. Jakie są Pana/i spostrzeżenia i sugestie związane ze sposobem prowadzenia zajęć? 

[pytanie otwarte] 
 
Część II. Ocena dotycząca realizacji karty przedmiotu 
 

1. Prowadzący/a na pierwszych zajęciach zapoznał/a studentów z kartą przedmiotu i 
wskazał miejsce jej udostępnienia 

2. Prowadzący/a zajęcia poinformował/a studentów o kryteriach i zasadach zaliczania 
zajęć i/lub wystawiania ocen 

3. Treści przekazywane w czasie zajęć uwzględniały zapisy w karcie przedmiotu 

4. Czy ma Pan/i sugestie dotyczące treści zajęć? Jeśli tak, to jakie? [pytanie otwarte] 
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Część III. Ocena warunków prowadzenia zajęć (uwaga: wynik oceny w tej części nie jest brany 
pod uwagę przy ocenie okresowej nauczyciela akademickiego) 
 

1. Pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia, było dostosowane do liczebności grupy 
i charakteru zajęć 

2. Wyposażenie pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, było dostosowane do 

charakteru zajęć 

3. Stan techniczny pomieszczenia, wyposażenia i wykorzystywanego sprzętu był właściwy 
4. Jakie są Pana/i uwagi i sugestie dotyczące pomieszczenia, w którym odbywały się 

zajęcia oraz  wyposażenia i sprzętu? [pytanie otwarte] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


