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Wnioski:  

Studenci studiów I i II stopnia, kierunków prowadzonych na WNŚPT wysoko oceniają sposób 

prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich. Najwyżej oceniono zapoznanie studen-

tów z programem zajęć, okazywany przez prowadzących zajęcia, szacunek i życzliwość wobec 

studentów, oraz terminowość realizowanych zajęć – ocena powyżej 4,85. Niewiele niższe są 

oceny dotyczące pozostałych pytań. Najniższa ocena to 4,72 dotyczy powtórnego wyboru 

zajęć (na 1024 odpowiedzi 961 odpowiedzi to - tak i raczej tak). Należy dokładnie przeanali-

zować, których przedmiotów dotyczą te odpowiedzi i po dogłębnym przeanalizowaniu ocen 

pracowników prowadzących ww. zajęcia oraz przeprowadzaniu rozmowy z pracownikami, 

zastanowić się ewentualnie nad zmianą osoby prowadzącej zajęcia. Wartości średnich ocen z 

poszczególnych pytań dotyczących jakości prowadzenia zajęć są zbliżone do ocen uzyskanych 

w poprzednich semestrach, niemniej jednak są nieco wyższe niż w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021, pomimo prowadzenia większości zajęć w formie zdalnej. Biorąc 

pod uwagę liczbę studentów na Wydziale oraz ilość odpowiedzi na pytania zawarte w ankie-

cie, można uznać, że jakość prowadzonych zajęć jest na dobrym poziomie. 
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Analiza komentarzy w kontekście jednostki. Komentarze mają charakter otwarty. Zapro-

ponowane przez ankietowanych uwagi i spostrzeżenia oraz propozycje zmian należy wypi-

sać i wyeksponować w protokole opracowania kwestionariuszy ankiet. 

 

 

 

Wnioski: 

W semestrze letnim 2020/2021 studenci studiów I i II stopnia, prowadzonych na Wydziale 

Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, zamieścili łącznie 97 komentarzy zawierających 

uwagi i opinie dotyczące nauczycieli akademickich oraz prowadzonych przez nich zajęć dy-

daktycznych. Liczba uwag i spostrzeżeń zamieszczonych przez studentów jest niższa niż liczba 

komentarzy w poprzednim semestrze. W semestrze letnim 2020/2021 w ankietach zawarto 

83 komentarze pozytywne oraz 14 negatywnych. W przypadku pięciu osób  to jedynie poje-

dyncza opinia negatywna dotycząca prowadzącego zajęcia lub/i przebiegu zajęć i nie zawsze 

koresponduje ona z oceną tych zajęć wystawioną przez wszystkich studentów, którzy doko-

nali oceny. Jedynie w przypadku dwóch osób wystąpiły trzy lub cztery komentarze negatyw-

ne, natomiast w przypadku jednej osoby wystąpiły dwa komentarze negatywne i jeden pozy-

tywny.  W przypadku niskiej oceny oraz negatywnych komentarzy przeprowadzono rozmowy 

z pracownikami, a w niektórych wypadkach rozważono zmianę prowadzącego zajęcia. W 

przypadku komentarzy pozytywnych również podjęto odpowiednie kroki np. zmierzające do 

kontynuowania dalszego zatrudnienia pracowników pracujących na umowy cywilno–prawne, 

którzy otrzymali jednoznacznie pozytywne komentarze i jednocześnie uzyskali wysokie wyni-

ki w ocenie studentów. Wszystkie zamieszczone uwagi i komentarze stanowią ważną infor-

mację zwrotną dla prowadzących zajęcia, a także dla osób odpowiedzialnych za przydzielanie 

pracownikom zajęć dydaktycznych w latach kolejnych. Uzyskane uwagi i komentarze są wy-

korzystane w celu poprawy jakości kształcenia przez władze Wydziału, poprzez prowadzenie 

działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwych postaw i metod kształcenia, opisa-

nych w komentarzach. 
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