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Oceniono: 
65 osób prowadzących zajęcia na WFiS, w tym: 
63 pracowników WFiS 
2 inne osoby prowadzące zajęcia 
Łącznie oceniający udzielili   27021 odpowiedzi 
 
W grupie pracowników WFiS 
 
2 osoby uzyskały ocenę 6,0 (1 przy 10 odpowiedziach, 1 przy 129 odpowiedziach) 
34 osoby uzyskały ocenę w przedziale 5,51 – 5,59 
24 osoby oceniono w przedziale 4,51 – 5.50 
0 osób oceniono w przedziale 4,01 – 4,50 
1 osoba uzyskała ocenę 4,00 
0 osób oceniono w przedziale 3,51 – 3.99  
Poniżej 3,50 oceniono 2 osoby 
1 osoba uzyskała ocenę 3,0 (przy 30 odpowiedziach) 
1 osoba uzyskała ocenę 2,79 (przy 438 odpowiedziach) 
Najmniejsza liczba udzielonych odpowiedzi: 10 
Największa liczba udzielonych odpowiedzi: 2030 
 
 
W grupie innych osób prowadzących zajęcia: 
 
1 osoba uzyskała ocenę 5,37 
1 osoba uzyskała oceny 5,03 
Najmniejsza liczba udzielonych odpowiedzi: 60 
Największa liczba udzielonych odpowiedzi: 70 
 
 
W odniesieniu do pracowników Instytutu Filozofii 
Średnia wszystkich pracowników Instytutu Filozofii: 5,28 
Łączna liczba odpowiedzi: 17504 
1 osoby uzyskała ocenę 6,0 (10 odpowiedziach) 
20 osób uzyskało ocenę w przedziale 5,51 – 5,59 
14 osób oceniono w przedziale 4,51 – 5.50 
0 osób oceniono w przedziale 4,01 – 4,50 
0 osób oceniono w przedziale 3,51 – 3.99  
Poniżej 3,50 oceniono 2 osoby 
1 osoba uzyskała ocenę 3,0 (przy 30 odpowiedziach) 
1 osoba uzyskała ocenę 2,79 (przy 438 odpowiedziach) 
Najmniejsza liczba udzielonych odpowiedzi na pytania – 10  
Największa liczba udzielonych odpowiedzi na pytania – 2030 



 
W odniesieniu do pracowników Instytutu Socjologii 
Średnia wszystkich pracowników Instytutu Socjologii: 5,45 
Łączna liczba odpowiedzi: 9387 
1 osoba uzyskała ocenę 6,0 (przy 129 odpowiedziach) 
14 osób uzyskało ocenę w przedziale 5,51 – 5,59 
10 osób oceniono w przedziale 4,51 – 5.50 
0 osób oceniono w przedziale 4,01 – 4,50 
1 osoba uzyskała ocenę 4,00 
0 osób oceniono w przedziale 3,51 – 3.99  
0 osób oceniono poniżej 3,50 oceniono 2 osoby 
Najmniejsza liczba udzielonych odpowiedzi na pytania – 30  
Największa liczba udzielonych odpowiedzi na pytania – 740 
 
 

WNIOSKI 
 
1) W odniesieniu do osób, które uzyskały ocenę 3.0 i poniżej 2,79, po analizie wyników ocen 

tych osób we wcześniejszych ankietach, analizie komentarzy zamieszczonych w ankietach 
przez studentów,  zostały podjęte działania wyjaśniające i naprawcze – zgodne z 
obowiązującą na WFiS procedurą: Wykorzystanie wyników Ankiety Oceny Zajęć. 

2) Pozytywny wniosek: studenci udzielili więcej odpowiedzi w stosunku do  semestru 
zimowego  2019/20: to daje podstawę  dla większej reprezentatywności wyników. 

3) Nieznacznie podniosła się średnia ocena zajęć prowadzonych na WFiS  (obecnie: 5,28, 
wcześniej 5,23) 

4) Wyniki ankiety dają podstawę do stwierdzenia, że w zdecydowanej większości 
przypadków realizacja procesu dydaktycznego przebiega na dobrym poziomie. 

5) Każdy pracownik ma możliwość sprawdzenia otrzymanych wyników w systemie USOS. 
Pracownicy powinni zapoznać się z wynikami ankiety i podjąć starania mające na celu 
utrzymanie wysokiej oceny lub jej poprawę. 


