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Podsumowanie wyników ankiety ewaluacyjnej za rok ak 2017/2018

na Wydziale Nauk Przyrodniczych UKW

Ocena środowiska kształcenia

oceny wystawiano w 6 kategoriach w skali 1-5' średnia ocen obejmuje dwa semestry, zimowy i letlli'

Ocena jakości kształcenia - oceny wystawiano odpowiadając na 10 pytań w skali l -5

1. Prowadzący zapoznał Z programeln przedmiotu na pierwszych zajęciach
2' Prowadzący był dostępny na konsultacjach (dyzurach)
3 ' Za-ięcia odbywały się punktualnie i zgodnie z planem
4. Prowadzący był przygotowany do zajęć
5. Treści przekazywane były w sposób jasny i przystępny
6. Tempo za.ięć,było dostosowane do mozliwości studentów
7 . Prowadzący był taktowny i Życzliv,,y wobec studentów
8. Zajęcia inspirowaĘ do samodzielnego myślenia
9. Zajęcla urnożliwiĘ zdobycie nowej wiedzy i umiejętności
10. ocenianie było zgodrre z podanyrni kryteriami

- oceniano łącznie 539 pozycji

- nie oceniono 103 pozycji (głównie seminarium' pracownia specjalizacyj na oraz pracownia

magisterska)

- w 9 na 436 pozycji ocena byłaniŻsza od 4'

- 6 pozycji na260 przekraczające próg uznawalności (oceny w przedziale od 3,42 do 4,9B)

- średIli % wypelniaIności byl powyŻej 30oń

- ogółem wystawiono 42 konentarze

Katesoria sr. ocen liczba ocen

Tvsodniowv p],an zaięĆ 4.1 8 68

LiczebnoŚć grup konwersatorvinych 4.85 68

C)bsłusa studentów orzez d,ziekanat 4,66 61

Wvoosazęnie sal w sorzęt ioomocę dvdaktvcznę 4,54 68

Zabęzoieczenie procesu ksztalcenia w zakresie doslępności zbiorów bibliotecznvch 4.56 68

Warunki odbywania zaięć (dostosowanię sal dydaktycznych do liczebności grup) 468 68

Wvdział
Pr,tania sr. ocen liczba ocen

Prowadzacv zaooznał Z DrogralTlem orzedmiotu na pierwszvch zaięciach 4^93 883

Prowadzacv bvł dosteonv na konsultaciach (dvżurach) 4^9Ż 819

Zaięcia odbvwafu się punktualnie i zsodnię z planem 4"89 883



Prowadzacv bvł orzvsotowanv do zaieć 4.93 884

Treści przekazywane bvłv w soosób iasrrv i orzvsteonv 4.8 r 881

Tenrpo zaięcbyło dostosowane do mozliwości studentów 4.84 883

Prowadzacv bvł taktownv i żvcz|iwv wobec studentów 4.9t 883

7,a ęcia inspirowałv do samodzielneso mvślenia 4.79 882

7,a ęcia umozliwiły zdobvcie nowei wiedzv i umieiętności 4.86 884

Ocenianie bylo zgodne z podanvmi kryteriamr 4"90 880

Biolosia sr. ocen liczba ocen

Prowadzący zaponlał Z progranrem przedmiotu na pierwszYch zaięciach 4,8',7 /.) I

Prowadzacv bvł dosteonv na konsultaciach (dvzurach) 4.81 236

Zaiecia odbvwałv sie ounktualrrie i zsodnie z olanem 4.85 231

Prowadzacv bvł orzvsotowanv do zaieć 4.88 231

Treści przekazywaLre byłv w sposób iasnv i DrzvstęDnv 4.71 236

Tenrpo zaięć bvło dostosowane do rnożliwości studentów 4.72 23',1

Prowadzacy byl taktowny i Życzliwy wobec studentów 4,85 23',7

Zaięcia inspirowałv do samodzielnego myślenia 4,6J 231

Zaięcia Lrmozliwiły zdobycie nowei wiedzy i umieiętriości 4,'17 z)t
ocenianie bvło zsodne z oodanvmi krr,teriaml 4.84 231

Biotechnolosia sr. ocen liczba ocen

Prowadzacv zaooznał Z Drosramem orzedmiottt na oierwszvch zaieciach 4.94 412

Prowadzacv bvl dostęonv na konsultaciach (dvżurach) 4.94 412

Zaięcia odbvwałv się pllnktualnie i zsodnie Z Dlanem 4.88 41Ż

Prowadzacv bvł orzvsotowanv do zaieć 4.93 413

Treści Drzekazywane bvłv w sposób iasnv i DrzvstęDnv 4.80 411

Temoo zaięó bvło dostosowane do mozliwości strrdentów 4,85 41Ż

Prowadzacy był taktowny i Życzliwv wobec studentów 4,93 412

Zaięcia inspirowały do samodzielnego nrvślenia 4,84 412

Zalęcia unrozliwiły zdobycie nowei wiedzy i umieiętności 4,96 413

ocenianie bvło zsodne z oodanvmi krvteriaml 4.BB 410

ochrona środowiska sr. ocen liczba ocen

Prowadzacv zaooznał Z Drosramem orzedmiottl na nierwszvch zaieciach 4^99 166

Prowadzacv bvł dosteonv na konsultaciach (dvzurach) 4.96 t63

Zalęcia odbvwałv się punktua|nie i zsodnie Z Dlanem 4.92 166

Prowadzacv bvł przvsotowanv do zaięć 4.98 r66

TI'eści przekazywane były w sposób iasrry i przystępn} 4,91 166

Temoo zaiećbvło dostosowane do możliwości studentów 4.93 t66

Prowadzacv bvł taktowny i żvczlivlv wobec studentów 4.94 166

Zaięcia insoirowałv do samodzielnego mvślenia 4.80 1ó5

Zaięcia umozliwiły zdobycie nowei wiedzy i umieiętności 4,92 166

ocenianie bvło zsodne z oodanvmi krvteriarni 4.98 165



Zarzadzanie orzvroda sr. ocen liczba ocen

Prowadzacv zaooznał Z Drogrameln orzedmiotu na oietwszvch zaieciach 4,98 36

Prowadzacy bvł dostępnv na konsultaciach (dvzuraclr) 4,96 36

Zaięcia odbr.wałv sie ounktualnie i zsodnie z olanem 4.94 36

Prowadzacv bvł orzvsotowanv do zaięć 4.94 36

Treści przekazywane bvłv w sposób iasnv i DrzvstęDnv 4.94 36

Tempo zalęcbyło dostosowane do mozliwości studentów 4,96 36

Prowadzacy bvł taktowny i Życzliwy wobec studentów 4,98 36

Zaiecia insn irowałv do samodziel neso mvś len i a 4.91 36

Zaiecia umozliwiłv zdobvcie nowei wiedzv i umieietności 4.94 36

ocenianie bvło zsodne z podanvmi kMeriami 5-00 36

prodzieńn *. nvafu"n
wydzialilrN@ukJkął{odnic zy ch

a, w r$ rł"łł, nn łruI)rxu * tr z

i


