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Procedura ewaluacji zajęć dydaktycznych dla studiów I i II stopnia 

 

Wzory ankiet opracowywane są przez Komisję Dydaktyczną IEiAK w porozumieniu z 

samorządem studenckim oraz zatwierdzane przez Radę Naukową Instytutu. 

 

Formularz każdej ankiety ewaluującej zajęcia dydaktyczne zawiera pytania, pozwalające 

ocenić umiejętności dydaktyczne wykładowcy oraz organizację zajęć przez wykładowcę i 

jednostkę oferującą zajęcia. 

 

Ankiety przeprowadza się na przedostatnich   zajęciach w danym semestrze, a w przypadku 

nieodbycia się tych zajęć – na ostatnich zajęciach. Dystrybucją ankiet wśród prowadzących 

zajmuje się sekretariat Instytutu. Zbiera je przedstawiciel studentów i przekazuje do 

Sekretariatu (na półkę Komisji Dydaktycznej); Komisja Dydaktyczna przekazuje je 

odpowiednim Kierownikom Zakładów. Ankiety ewaluujące zajęcia prowadzone przez 

Kierowników Zakładów przekazywane są Dyrektorowi Instytutu. 

 

Wypełnione ankiety ewaluacyjne opracowywane są przez Kierowników Zakładów. 

Opracowania ankiet zajęć prowadzonych przez Kierowników Zakładów dokonują pracownicy 

wskazani przez Dyrektora Instytutu.  

 

Opracowaniu nie podlegają ankiety, jeśli ich liczba jest mniejsza niż wymagana większość 

(50% liczby studentów zarejestrowanych na dane zajęcia + 1).  

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych udostępniane są osobom, których dotyczą, odpowiednim 

Kierownikom Zakładów oraz Dyrektorowi Instytutu. 

 

Wyniki ankiet są przechowywane przez cztery lata. 

 

Podsumowania wyników ankiet ewaluacyjnych przekazywane są przez Kierowników 

Zakładów Komisji Dydaktycznej oraz Dyrektorowi Instytutu na początku kolejnego roku 

akademickiego (nie później niż do 31 października). 
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Podsumowanie powinno zawierać informację o liczbie oddanych ankiet, uśrednioną ocenę 

zajęć i ogólne wnioski wynikające z opinii studentów. 

 

Wyniki podsumowania ankiet przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim Komisja 

Dydaktyczna przedstawia Radzie Naukowej oraz na zebraniu całego gremium pracowników 

Instytutu.  

Referowane są wnioski ogólne wynikające z opinii studentów o oferowanych przez Instytut 

zajęciach oraz podjętych – w razie konieczności – działaniach zmierzających do podniesienia 

jakości kształcenia. 

Z oceną szczegółową każdy pracownik może zapoznać się u Kierownika swojego Zakładu. 
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