
Wyniki oceny nauczycieli akademickich 

dokonywanej przez studentów  

Rok akademicki 2019/2020

Semestr Letni



 Ankietyzację przeprowadzono w dniach 9-23 Listopad 2020 za pomocą platformy 

USOSweb

 Ankieta składała się z dwóch części (ocena realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych 

przez nauczycieli akademickich oraz ocena realizacji zajęć w trybie zdalnym)

 NISKA ZWROTNOŚĆ ANKIET (MAŁA LICZEBNOŚĆ GRUPY BADAWCZEJ)
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WYDZIAŁ CHEMII

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ LEKARSKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

WYDZIAŁ SZTUKI

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
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Ogólna średnia studenckiej oceny nauczycieli akademickich
dla poszczególnych Wydziałów

OCENA ŚREDNIA DLA UO  4,39



OGÓLNA ŚREDNIA STUDENCKIEJ OCENY 

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

DLA WYDZIAŁU CHEMII

WYDZIAŁ CHEMII

STANOWISKO
ŚREDNIA 

OCENA

SUMA 

PRACOWNIKÓW

Profesor 4,5 14

Adiunkt 4,36 5

St. wykładowca 4,44 3

Ogólna średnia 4,43 22



- W przypadku 2 osób (średnia ocen 5.0, zwrotność 60%)

- W przypadku 18 osób (średnia ocena od 4,11 do 4,84)

- W przypadku 2 osób (średnia ocen poniżej 4)

Najniższa ocena 3,04 (zwrotność 11%, dwie osoby spośród 18 

wypełniły ankietę)

OGÓLNE ZESTAWIENIE



PRZYKŁADOWE KOMENTARZE

- „Zajęcia prowadzone bardzo interesująco, zachęcają do samodzielnej pracy”;

- „Wszystkie zajęcia się odbyły”;

- „Pan/Pani dobrze prowadzi zajęcia ale nie potrafi niczego wytłumaczyć, tylko 

wymaga”;

- „brak wskazania jednoznacznych wymagań, za mało czasu na wejściówki i 

zbytnio rozbudowane pytania na nauce zdalnej”;

- „wykład z … był jednym z pierwszych prowadzonych na platformie MS Teams

po ogłoszeniu kwarantanny”;

- „prostudenckie prowadzenie zajęć”;



Ocena realizacji zajęć zdalnych

Wydział Chemii: śr. 4,49

(brak danych z innych wydziałów, niemożliwe porównanie)

PRZYKŁADOWE KOMENTARZE:

 Wydział Chemii dobrze odnalazł się w nowej sytuacji nauczania zdalnego;

 Wszystko zostało zorganizowane w przeciągu 1-2 tygodni od zawieszenia zajęć;

 Przepływ informacji na bieżąco;



WNIOSKI:

- Średnia Oceny Wydziału Chemii (4,43) powyżej średniej oceny

otrzymanej ogółem dla Uczelni (4,39)

- Niska zwrotność ankiet

- Mała liczba komentarzy, a jeśli już są to często powielane (na zasadzie

kopiuj/wklej)

- „Skraje komentarze, kłócące się ze sobą, np.: „nie mieliśmy

przyjemności przekonać się jaki jest Pan/Pani na wykładach ponieważ nie

prowadził ich nawet zdalnie”, ale równocześnie inny komentarz „wszystkie

zajęcia się odbyły, prowadzący zajęcia zawsze był obecny”.


