Zbiorcze wyniki ankiet
oceniających pracę nauczycieli akademickich oraz programy kształcenia
w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 269 ankiet, oceniających różne formy
zajęć (w ramach jednego przedmiotu mogło być kilka form zajęć oraz kilku prowadzących).
Zgodnie z regulaminem opracowaniu podlegały ankiety, wypełnione przez co
najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej. Na Wydziale
Elektrycznym były jedynie 23 takie ankiety, co stanowi 8,6% wszystkich wypełnionych ankiet
(dla porównania, jesienią 2013r., było 189 ankiet czyli 54,9% wszystkich wypełnionych). Tak
drastyczny spadek ilości ankiet podlegających ocenie może wynikać ze zmiany okresu
ankietowania, który po raz pierwszy od kilku lat zakończył się przed rozpoczęciem sesji.
Mimo wyraźnej informacji w systemie USOS wielu studentów mogło nie wiedzieć o tej
zmianie.
Średnie oceny nauczycieli akademickich, uzyskane na podstawie ankiet studenckich
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Średnie oceny nauczycieli na podstawie 23 ankiet studenckich (pytania 1- 6)

Ocena średnia
5,0
4,5 – 4,99
4,0 – 4,49
3,5 – 3,99
3,0 – 3,49
2,5 – 2,99
2,0 – 2,49

Ilość ocen
11
9
2
1
0
0
0

% wszystkich
47,8
39,1
8,7
4,4
0
0
0

Na uwagę zasługuje fakt, iż aż 11 nauczycieli studenci ocenili na 5,0, kolejnych 9
nauczycieli uzyskało ocenę z przedziału 4,5 – 4,99, zaś najniżej oceniony nauczyciel
otrzymał ocenę 3,94. Jest to niewątpliwie powód do zadowolenia oraz motywacja do dalszej
efektywnej pracy dla ocenionych nauczycieli, jednak wyników ankiety nie można uogólniać.
Nie upoważnia do tego zarówno bardzo mała liczba ankiet (w stosunku do ilości
prowadzonych przedmiotów) jak i brak ocen „średnich” i „niskich”.
Średnie oceny programów kształcenia, uzyskane na podstawie ankiet, przedstawiono
w tabeli 2.
Tabela 2. Średnie oceny programów kształcenia (pytania 7-11)

Ocena średnia
5,0
4,5 – 4,99
4,0 – 4,49
3,5 – 3,99
3,0 – 3,49
2,5 – 2,99
2,0 – 2,49

Ilość ocen
8
7
6
2
0
0
0

% wszystkich
34,8
30,4
26,1
8,7
0
0
0

Najniżej oceniony przedmiot uzyskał ocenę 3,73.
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