
ANKIETA STUDENTA / DOKTORANTA 
dotycząca oceny zajęć dydaktycznych 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

przeprowadzona w dniu ………………….. 

 

Kierunek…………………………….  Specjalność ………………………………………................................... 

Rok studiów ………………………...  Forma studiów1: stacjonarne, niestacjonarne 

Poziom / rodzaj studiów1: I stopnia, II stopnia, III stopnia (doktoranckie) 

Nazwa przedmiotu ……………………………………………………………………………………………... 

Forma zajęć1: wykład, ćwiczenia, laboratoria, lektorat 

Nazwisko prowadzącego zajęcia: ……………………………………………………………………………. 

Udzielenie odpowiedzi na każde pytanie polega na umieszczeniu symbolu „X” w wybranej kratce. 

Kryteria oceny nauczyciela akademickiego 

Ocena w skali 1-5 (1 – ocena naj-

niższa, 5 – ocena najwyższa) 

1 2 3 4 5 

1. Sprawność organizacyjna 

1.1. Zgodność zajęć z harmonogramem2      

1.2. Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych      

1.3. Określenie na początku semestru wymagań organizacyjnych dotyczących 

przebiegu zajęć, terminów konsultacji, sposobu zaliczenia, itp. 
     

1.4. Racjonalność wykorzystania czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne      

1.5. Dbałość o utrzymanie uwagi studenta na prezentowanych treściach      

2. Przygotowanie merytoryczne 

2.1. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych      

2.2. Jasność i zrozumiałość objaśniania zagadnień będących przedmiotem zajęć 

dydaktycznych 
     

2.3. Wskazywanie praktycznych zastosowań dla prezentowanych treści teore-

tycznych 
     

3. Trafność doboru pomocy dydaktycznych i technik aktywizacji studentów  

3.1. Trafność doboru pomocy dydaktycznych (sprzęt komputerowy, oprogramo-

wanie komputerowe, materiały kserograficzne, itp.) 
     

3.2. Trafność doboru technik aktywizacji studentów (pytania, praca w grupach, 

praca indywidualna, dyskusja, studium przypadków, wykład interaktywny, 

itp.) 

     

4. Etyka i kultura osobista 

4.1. Przyjazność atmosfery w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych      

4.2. Przestrzeganie zasad kultury osobistej i językowej w komunikacji ze studen-

tami / doktorantami (życzliwość, taktowność, itp.) 
     

4.3. Etyka i obiektywizm w ocenie rezultatów prac studenckich / doktoranckich      

4.4. Gotowość do poświęcania dodatkowego czasu na konsultacje ze studentami 

/ doktorantami 
     

 

Systematyczność uczestnictwa studenta / doktoranta 

w zajęciach dydaktycznych z danego przedmiotu 

Powyżej 75% Od 50% do 75% Poniżej 50% 

   

Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia Studenta / Doktoranta 

…………………………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Właściwą nazwę proszę podkreślić. 
2 Za zajęcia przeprowadzone zgodnie z harmonogramem uważa się także zajęcia odwołane przez nauczyciela akade-

mickiego, ale odpracowane w innym uzgodnionym ze studentami terminie. 


