
Załącznik nr 7 
do zarządzenia nr 94/2013 

 

Formularz P.157_F6 

 
 

Raport z analizy ankiet oceny zajęć dydaktycznych 
 
Wydział …………………………………………………………………………………………….. 

Kierunek studiów………………………………………………………………………………….. 

Rok akademicki ………………… 

Semestr ………………………….. 

 

1. Ankiety oceny wykładów 

Średnia liczba punktów obliczona dla pytania 
w skali od -2 do 2 

 
Przedmiot 

Liczba 
ankietowanych/liczebność 

grupy studenckiej* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

*Wyniki ankiet są miarodajne, jeśli liczba oceniających zajęcia stanowi > 30% grupy studenckiej.  
 

Powtarzające się, negatywne uwagi dotyczące ocenianych zajęć i prowadzącego 
wymieniane w ankietach: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Wnioski wynikające z ankiet oceny wykładów: 

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

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

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

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

Rekomendacje KZdsJK w sprawie działań naprawczych: 

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

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

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

 
2. Ankiety oceny ćwiczeń 

Średnia liczba punktów obliczona dla pytania 
w skali od -2 do 2 

 
Przedmiot 

Liczba 
ankietowanych/liczebność 

grupy studenckiej* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

*Wyniki ankiet są miarodajne, jeśli liczba oceniających zajęcia stanowi > 30% grupy studenckiej.  



Powtarzające się, negatywne uwagi dotyczące ocenianych zajęć i prowadzącego 
wymieniane w ankietach: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Wnioski wynikające z ankiet oceny ćwiczeń: 

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

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

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

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

Rekomendacje KZdsJK w sprawie działań naprawczych: 

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

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

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

3. Ankiety oceny lektoratów 

Średnia liczba punktów obliczona dla 
pytania w skali od -2 do 2 

 
Przedmiot 

Liczba 
ankietowanych/liczebność 

grupy studenckiej* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

*Wyniki ankiet są miarodajne, jeśli liczba oceniających zajęcia stanowi > 30% grupy studenckiej.  
 

Powtarzające się, negatywne uwagi dotyczące ocenianych zajęć i prowadzącego 
wymieniane w ankietach: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Wnioski wynikające z ankiet oceny lektoratów: 

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

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

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

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

Rekomendacje KZdsJK w sprawie działań naprawczych: 

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

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

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

 
 
 
 



4. Ankiety oceny seminariów 

Średnia liczba punktów obliczona dla pytania 
w skali od -2 do 2 

Przedmiot Liczba 
ankietowanych/liczebność 

grupy studenckiej* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

*Wyniki ankiet są miarodajne, jeśli liczba oceniających zajęcia stanowi > 30% grupy studenckiej.  
 

Powtarzające się, negatywne uwagi dotyczące ocenianych zajęć i prowadzącego 
wymieniane w ankietach: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Wnioski wynikające z ankiet oceny seminariów: 

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

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

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

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

Rekomendacje KZdsJK w sprawie działań naprawczych: 

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

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

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

 
5. Ankiety oceny zajęć wf 

Średnia liczba punktów obliczona dla 
pytania w skali od -2 do 2 

Przedmiot Liczba 
ankietowanych/liczebność 

grupy studenckiej* 1 2 3 4 5 6 

        

        

        

*Wyniki ankiet są miarodajne, jeśli liczba oceniających zajęcia stanowi > 30% grupy studenckiej.  
 

Powtarzające się, negatywne uwagi dotyczące ocenianych zajęć i prowadzącego 
wymieniane w ankietach: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Wnioski wynikające z ankiet oceny zajęć z wf: 

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

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



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

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

Rekomendacje KZdsJK w sprawie działań naprawczych: 

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

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

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

 
Uwagi:  
1. Przy opracowywaniu wyników ankiet stosuje się następujące wagi odpowiedzi, a liczbę punktów dla 
poszczególnych pytań oblicza się metodą średniej waŜonej. 
Zdecydowanie tak / całkowicie – 2 pkt. 
Raczej tak / w duŜym stopniu – 1 pkt. 
Nie mam zdania/ nie wiem – 0 pkt. 
Raczej nie / w małym stopniu – (-1) pkt. 
Zdecydowanie nie / wcale – (-2) pkt. 
 
2. Średnia ocena odpowiedzi na pytanie mniejsza lub równa 0, wskazuje na konieczność podjęcia 
działań naprawczych. 
 


