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Wydział Ekonomii 

 

4,65 

4,51 

4,50 

4,55 

4,54 

4,54 

4,65 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z 
tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Filologiczno-Pedagogiczny 

 

4,54 

4,45 

4,46 

4,50 

4,48 

4,63 

4,53 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Informatyki i Matematyki 

 

4,20 

4,25 

4,06 

4,11 

4,13 

4,22 

4,43 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 

 

4,53 

4,40 

4,39 

4,44 

4,47 

4,60 

4,52 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Mechaniczny 

 

4,55 

4,46 

4,48 

4,42 

4,38 

4,54 

4,55 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej 

 

4,46 

4,44 

4,42 

4,41 

4,44 

4,49 

4,52 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Sztuki 

 

4,69 

4,63 

4,70 

4,67 

4,69 

4,74 

4,67 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Wydział Transportu i Elektrotechniki 

 

4,45 

4,53 

4,43 

4,42 

4,47 

4,46 

4,62 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Studium Języków Obcych 

 

4,50 

4,56 

4,36 

4,39 

4,62 

4,48 

4,64 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

4,46 

4,45 

4,39 

4,40 

4,42 

4,52 

4,43 

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

Podanie zakresu treści nauczania oraz formy i kryterium zaliczenia 

Organizacja zajęć punktualność rozpoczynania/kończenia zajęć i przerw, 
wykorzystanie czasu 

Sposób przekazywania wiedzy (jasność, komunikatywność, związek z tematem) 

Prowadzenie zajęć aktualność treści, różnorodne metody nauczania, 
wykorzystanie środków dydaktycznych 

Konsultacje (dostępność prowadzącego, pomoc podczas konsultacji) 

Obiektywność oceniania (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy zgodnie z 
regulaminem) 

Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego 



Średnia ocen dla Wydziałów 

 

4,44 

4,51 

4,48 

4,68 

4,45 

4,48 

4,48 

4,20 

4,51 

4,56 

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

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Studium Języków Obcych 

Wydizał Transportu i Elektrotechniki 

Wydział Sztuki 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej 

Wydział Mechaniczny 

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 

Wydział Informatyki i Matematyki 

Wydział Filologiczno Pedagogiczny 

Wydział Ekonomii 


