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Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych (rok 2014/2015, semestr letni)  

1. Ankietyzacja objęła 66 nauczycieli akademickich naszego Wydziału: 

38 etatowych pracowników,   16 doktorantów (3 spośród nich jest pracownikami etatowymi),   12  prowadzących zajęcia zlecone. 

 

Nauczyciele 

Proszę ocenić na ile 
prowadzący określił 
wymagania wobec 

studentów oraz 
warunki zaliczenia 

zajęć 

Proszę ocenić, w 
jakim stopniu 
prowadzący 

realizował treści 
zawarte w 

sylabusie/programie 

Jak ocenia Pani/Pan 
punktualność 

prowadzącego i 
odbywanie zajęć 

zgodnie z 
harmonogramem? 

Jak ocenia Pani/Pan 
dostępność 

prowadzącego w 
godzinach 

konsultacji/dyżurów
? 

Proszę ocenić, na ile 
zajęcia prowadzone 

były w sposób 
zrozumiały, a treści 
przekazywane jasno 

i przystępnie. 

Proszę ocenić na ile 
prowadzący 

pomagał studentom 
w przygotowaniu się 

do zajęć (np. czy 
wskazywał  źródła 
i/lub udostępniał 

dodatkowe 
materiały?) 

Jak ocenia Pani/Pan 
życzliwość i 
otwartość 

prowadzącego 
wobec studentów? 

Proszę ocenić, na ile 
prowadzący starał 
się  zainteresować 

studentów 
problematyką zajęć. 

Proszę ocenić, na ile 
prowadzący zachęcał 

do aktywnego 
udziału w zajęciach 
i/lub pobudzał do 

refleksji i 
samodzielnego 

myślenia 

Wynik 

Il
o

ść
 a

n
ki

e
t 

Etatowi 4,55 4,49 4,62 4,53 4,35 4,36 4,52 4,3 4,28 4,44 742 

Doktoranci 4,6 4,61 4,65 4,74 4,45 4,59 4,7 4,46 4,6 4,59 287 

Zajęcia 

zlecone 
4,03 4,16 4,2 3,74 4,21 3,99 4,46 4,16 4,03 4,11 262 

Średnia 4,39 4,42 4,49 4,34 4,34 4,31 4,56 4,31 4,27 4,38 1291 



 

 

 

2. Odwołując się do tzw. „dobrych praktyk akademickich” warto wskazać nauczycieli, których zajęcia zostały ocenione przez Studentów 

najlepiej: 

 

 Wśród pracowników etatowych:   p. dr Mariola Kozubek 

      ks. dr hab. Henryk Olszar 

      ks. dr Damian Bednarski 

 

 Wśród doktorantów:    ks. mgr lic. kan. Krzysztof Jarczyk 

      p. mgr lic. kan. Monika Czarnuch 

      o. mgr Marek Domeradzki OP 

        

 Wśród prowadzących zajęcia zlecone:  p. dr Marianna Dąbrowska-Wnuk 

      ks. dr Łukasz Gaweł 

      p. dr hab. Aleksander Bańka  

 

3. Najwyższa ocena w ankietyzacji wynosiła 5,00 a najniższa 2,54. 

 

4. Zgodnie z regulaminem ankietyzacji indywidualne wyniki zostaną przekazane P.T. Pracownikom i Prowadzącym zajęcia zlecone przez 

Księdza Dziekana a Doktorantom przez Księdza Kierownika Studiów Doktoranckich.  

Zgodnie z praktyką  przyjętą w Wydziale w roku ubiegłym po zakończeniu sesji o wynikach zostaną poinformowani także Kierownicy 

Katedr oraz Opiekunowie naukowi/Promotorzy Doktorantów.  
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