
UCHWAŁA NR 14/2013

Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: określenia wzoru przeprowadzanej przez studentów ankiety
oceniającej nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.

DzU z 2012 r., póz. 572) oraz § 80 ust. 7 Statutu Akademii Marynarki Wojennej, Senat

Akademii Marynarki Wojennej określa wzór przeprowadzanej przez studentów ankiety

oceniającej nauczycieli akademickich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

REKTOR-KOMENDANT'
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
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Załącznik do uchwały nr 14/2013
Senatu AMW z dnia 28 marca 2013 r.

ANKIETA EWALUACYJNA

Rok akademicki
Wydział
Prowadzący zajęcia (imię i nazwisko)

Data przeprowadzenia ankiety
Rodzaj Studiów

(S - stacjonarne, N - niestacjonarne)

Jak często Pan(i) uczestniczyła w ocenianych zajęciach? Numer wybranej odpowiedzi wpisz w rubrykę
obok.

1. od O do 25%
2. od 26 do 50%
3. od 51 do 75%
4. powyżej 75%

001

Jak Pan(i) określa swój poziom zadowolenia w poniższych kwestiach związanych z prowadzącym
zajęcia? Swoją opinię wyraź wpisując numer wybranej cyfry w rubryki obok. Skala zadowolenia:

l - bardzo niezadowolony, 2 - raczej niezadowolony, 3 - raczej zadowolony, 4 - bardzo zadowolony

Lp.

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Oceniany element zajęć

Sposób, w tym czas informowania o wynikach egzaminów i
uzyskanych zaliczeniach.
Realizacja programu przewidzianego dla danego przedmiotu zgodnie
z sylabusem (kartą) przedmiotu.
Jasne określenie warunków zaliczenia i egzaminowania przedmiotu.
Rzetelność prowadzenia zajęć (regularność zajęć, punktualność).
Stopień przygotowania do zajęć.
Możliwość konsultacji i dostępność nauczyciela.
Stosunek do studentów.
Umiejętność zaciekawienia przedmiotem (komunikacja ze studentem).
Ogólna postawa nauczyciela akademickiego

Poziom
zadowolenia

002

003

004
005
006
007
008
009
010

Jakie ma Pan(i) dodatkowe uwagi (spostrzeżenia) do prowadzącego zajęcia w ocenianym
przedmiocie? Proszę je krótko scharakteryzować.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety
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