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Zbiorcze wyniki ankiet studenckich dotycz ących oceny działalno ści dydaktycznej  
nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2017/20 18 

 

 

Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 112 ankiet podlegających opracowaniu (to 
jest  wypełnionych przez co najmniej 25 % studentów zarejestrowanych w danej grupie 
zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób), co stanowi 22,6 % wszystkich ankiet wypełnionych na 
Wydziale. 

W części, dotyczącej oceny nauczycieli studenci odpowiadali na pięć pytań: 
1. Czy nauczyciel jasno określił zasady zaliczania przedmiotu? 
2. Czy nauczyciel przestrzegał ustalonych zasad zaliczania i był obiektywny w ocenianiu 

studentów? 
3. Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób zrozumiały, ciekawy, motywujący? 
4. Czy nauczyciel był otwarty, pomocny, taktowny, życzliwy i chętnie wyjaśniał wątpliwości? 
5. Jak oceniasz możliwość zdobycia w trakcie zajęć nowej wiedzy lub umiejętności? 

Zbiorcze wyniki oceny przedstawione zostały w Tabeli 1. 
 

Tabela 1. Średnie oceny nauczycieli na podstawie 112 ankiet studenckich 
 

Ocena średnia Ilo ść ocen Udział procentowy 
4,5 – 5,0 63 56,2 % 

3,5 – 4,49 30 26,8 % 
3,0 – 3,49 9 8,0 % 
2,5 – 2,99 5 4,5 % 
1,5 – 2,49 5 4,5 % 

Razem 112 100 % 
 

 W powyższym zestawieniu znalazły się oceny nie tylko pracowników Wydziału, ale 
również oceny nauczycieli z innych jednostek organizacyjnych PB, prowadzący zajęcia 
dydaktyczne na Wydziale Elektrycznym. 
 
  W części ankiety, dotyczącej ogólnych warunków studiowania studenci 
odpowiadali na  następujące pytania: 
1. Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z wyboru kierunku? 
2. Czy Uczelnia zapewnia Pani/Panu: 
 a. Właściwe warunki studiowania, jeśli chodzi o: 
  i. Wyposażenie laboratoriów oraz sal, w których odbywają się zajęcia? 
  ii. Rozkład zajęć? 
  iii. Pracę dziekanatu? 
 b. Możliwość rozwijania zainteresowań (koła naukowe, sekcje sportowe itp.)? 
Zbiorcze wyniki tej części ankiety zostały przedstawione w Tabeli 2. 
 

Tabela 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania 
1 2a.i 2a.ii 2a.iii 2b 

Kierunek studiów 
tak nie nz* 

tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* 

Ekoenergetyka 7 5 3 12 2 1 13 0 2 12 3 0 8 6 1 

Elektronika i telekomunikacja 14 5 2 13 5 4 17 2 2 20 1 0 14 5 2 

Elektrotechnika 40 5 4 35 9 5 33 6 10 43 2 4 20 22 7 
 

nz* - nie mam zdania 
 


