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ANKIETA OCENY ZAJĘĆ 

W 

UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

 

 

(semestr..............., rok akademicki 20.../20... ) 

 

 

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie! 

Celem tej ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących Waszych doświadczeń i opinii 

związanych z zajęciami dydaktycznymi. Będą one wykorzystywane do systematycznej 

analizy i podnoszenia  jakości kształcenia w naszym Uniwersytecie. Dlatego bardzo prosimy 

o rzetelne i przemyślane wypełnienie ankiety. Uzyskane tą drogą opinie mają charakter 

poufny.  

 

Ankieta składa się z 10 pytań, wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu, realizowanego 

w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Waszej opinii na temat zajęć oraz sposobu 

ich prowadzenia.  

 

W ankiecie zastosowana została skala od 1 do 5. Dla skali opisanej bardzo źle – bardzo 

dobrze, skala przyjmuje następujące opisy wartości: 

1- Bardzo źle 

2- Źle 

3- Ani dobrze, ani źle 

4- Dobrze 

5- Bardzo dobrze 

Dla skali opisanej zdecydowanie nie – zdecydowanie tak, skala przyjmuje następujące opisy 

wartości: 

1- Zdecydowanie nie 

2- Raczej nie 

3- Ani nie, ani tak 

4- Raczej tak 

5- Zdecydowanie tak 

 

 



 

 

 

Treść pytania 

Lista  

Rozwijana 

Jak ogólnie oceniasz zajęcia, w których uczestniczyłeś/aś? 

Bardzo źle 1-2-3-4-5 Bardzo dobrze 

1-5 

Czy wymagania stawiane przez wykładowcę były możliwe do zrealizowania? 

Zdecydowanie nie 1-2-3-4-5 Zdecydowanie tak 

1-5 

Czy zajęcia umożliwiały zdobycie nowej wiedzy w danym zakresie? 

Zdecydowanie nie 1-2-3-4-5 Zdecydowanie tak 

1-5 

Czy zajęcia umożliwiały rozwijanie umiejętności w danym zakresie? 

Zdecydowanie nie 1-2-3-4-5 Zdecydowanie tak 

1-5 

Jak oceniasz organizację zajęć (punktualność, konsekwencja w realizacji)? 

Bardzo źle 1-2-3-4-5 Bardzo dobrze 

1-5 

Czy zajęcia były prowadzone w sposób umożliwiający zrozumienie materiału?  

Zdecydowanie nie 1-2-3-4-5 Zdecydowanie tak 

1-5 

Jak oceniasz życzliwość nauczyciela w relacji ze studentami? 

Bardzo źle 1-2-3-4-5 Bardzo dobrze 

1-5 

Jak oceniasz komunikatywność nauczyciela w czasie zajęć (otwartość na pytania i 

dyskusje związane z treścią zajęć)? 

Bardzo źle 1-2-3-4-5 Bardzo dobrze 

1-5 

Czy treść zajęć była zgodna z sylabusem? 

Zdecydowanie nie 1-2-3-4-5 Zdecydowanie tak 

1-5 

Jak oceniasz możliwości konsultacji poza zajęciami (np. dostępność na dyżurach, kontakt 

mailowy)? 

Bardzo źle 1-2-3-4-5 Bardzo dobrze 

1-5 

 

 

Dodatkowe uwagi na temat prowadzącego i ocenianych zajęć: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.  

 

  

 

 


