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Wydział Ekonomii 
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Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z programem przedmiotu zawartym w 
katalogu? 

Czy sposób, w jaki prowadzone były zajęcia zachęcał do samodzielnego myślenia? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniała wątpliwości/niejasności, pojawiające się 
w trakcie zajęć? 

Jak ocenia Pan(i) komunikatywność osoby prowadzającej zajęcia? 

Jak ocenia Pan(i) atmosferę na zajęciach oraz stosunek prowadzącego do 
studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła zasady/kryteria oceniania studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przychodziła na nie regularnie/punktualnie? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przestrzegała terminów konsultacji/dyżurów? 



Wydział Filologiczno-Pedagogiczny 
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Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć 

Sposób przekazywania wiedzy 

Prowadzenie zajęć 

Konsultacje 

Obiektywność oceniania 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajęcia 



Wydział Informatyki i Matematyki 

 

 

 

4,41 

4,38 

4,27 

4,33 

4,35 

4,40 

4,48 

2,0 3,0 4,0 5,0 

Podanie zakresu treści nauczania, formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć 

Sposób przekazywania wiedzy 

Prowadzenie zajęć 

Konsultacje 

Obiektywność oceniania 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajęcia 



Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
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Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z programem przedmiotu 
zawartym w katalogu? 

Czy sposób, w jaki były prowadzone zajęcia zachęcał do 
samodzielnego myslenia? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła wątpliwości/niejasności, 
pojawiające się w trakcie zajęć? 

Jak ocenia Pan(i) komunikatywność osoby prowadzącej zajęcia? 

Jak ocenia Pan(i) atmosferę na zajęciach oraz stosunek 
prowadzącego do studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła  zasady/kryteria oceniania 
studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przychodziła na nie 
regularnie/punktualnie? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przestrzegała terninów 
konsultacji/dyżurów? 



Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej 
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Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z programem przedmiotu 
zawartym w katalogu? 

Czy sposób, w jaki były prowadzone zajęcia zachęcał do 
samodzielnego myslenia? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła wątpliwości/niejasności, 
pojawiające się w trakcie zajęć? 

Jak ocenia Pan(i) komunikatywność osoby prowadzącej zajęcia? 

Jak ocenia Pan(i) atmosferę na zajęciach oraz stosunek 
prowadzącego do studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła  zasady/kryteria oceniania 
studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przychodziła na nie 
regularnie/punktualnie? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przystrzegała terminów 
konsultacji/dyżurów? 



Wydział Sztuki 
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Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z programem przedmiotu zawartym w 
katalogu? 

Czy sposób, w jaki były prowadzone zajęcia zachęcał do samodzielnego myslenia? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła wątpliwości/niejasności, pojawiające się 
w trakcie zajęć? 

Jak ocenia Pan(i) komunikatywność osoby prowadzącej zajęcia? 

Jak ocenia Pan(i) atmosferę na zajęciach oraz stosunek prowadzącego do 
studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniła  zasady/kryteria oceniania studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przychodziła na nie regularnie/punktualnie? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przystrzegała terminów konsultacji/dyżurów? 



Wydział Transportu i Elektrotechniki 
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Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć 

Sposób przekazywania wiedzy 

Prowadzenie zajęć 

Konsultacje 

Obiektywność oceniania 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajęcia 



Studium Języków Obcych 
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Jak ocenia Pan(i) komunikatywność osoby prowadzącej zajęcia? 

Jak ocenia Pan(i) atmosferę na zajęciach i stosunek prowadzącego do studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniała zasady/ kryteria oceniania studentów? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przychodziła na nie regularnie/punktualnie? 

Czy osoba prowadząca zajęcia przestrzegała terminów konsultacji/dyżurów ? 

Czy zajęcia były prowadzone zgodnie z programem przedmiotu zawartym w 
katalogu? 

Czy sposób, w jaki prowadzone były zajęcia zachęcał do samodzielnego myślenia? 

Czy osoba prowadząca zajęcia wyjaśniała wątpliwości/ niejasności, pojawiające się 
w trakcie zajęć? 



Średnia ocen dla Wydziałów 
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Studium Języków Obcych 

Wydział Ekonomii 

Wydział Filologiczno Pedagogiczny 

Wydział Informatyki i Matematyki 

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej 

Wydział Sztuki 

Wydizał Transportu i Elektrotechniki 


