
UCHWAŁA NR 15/2016

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: określenia wzoru ankiety do oceny nauczyciela akademickiego przez
studentów i doktorantów oraz zasad przeprowadzenia badań
ankietowych.

Na podstawie § 28 ust. 5 Statutu Akademii Marynarki Wojennej, zatwierdzonego

decyzją Nr 111/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz.

Min. Obr. Nar. z 2012 r. póz. 138, z 2015 r. póz. 287), uchwala się co następuje:

§1
1. Senat Akademii Marynarki Wojennej określa wzór ankiety do oceny nauczyciela

akademickiego przez studentów i doktorantów oraz zasady przeprowadzenia

badań ankietowych.

2. Wzór ankiety oraz zasady przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa

w ust.1, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Traci moc uchwała Nr 14/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia

28 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru przeprowadzanej przez

studentów ankiety oceniającej nauczycieli akademickich.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr l do uchwały nr 15/2016
Senatu AMW z dnia 24 marca 2016 r.

ANKIETA DO OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO PRZEZ STUDENTÓW l DOKTORANTÓW

Rok akademicki Data przeprowadzenia ankiety

Wydział: Rodzaj Studiów

Oceniany nauczyciel (imię i nazwisko oraz ( S - stacjonarne, N - niestacjonarne)

kod nauczyciela akademickiego)

1. Prosimy określić, w jakiej części zajęć prowadzonych przez ocenianego nauczyciela

akademickiego, który podlega ocenie, Pan/i uczestniczył/a. Numer wybranej odpowiedzi

wpisz w rubrykę obok

1. 0-25%

2. 26-50% 001
3. 51-75%

4. 76-100%

2. Proszę ocenić, na ile precyzyjnie prowadzący określił wobec studentów warunki zaliczenia

przedmiotu. Prosimy o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą,

a 5 najwyższą. W przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie

cyfry O - „nie mam zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

l 1002

3. Proszę ocenić, czy prowadzący zastosował się do przedstawionych warunków zaliczenia

przedmiotu. Prosimy o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą,

a 5 najwyższą. W przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie

cyfry O - „nie mam zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

003
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4. Czy zapoznał/a się Pan/i z kartą opisu przedmiotu prowadzonego przez danego

wykładowcę? Jeżeli NIE, przejdź do pytania nr 6. Numer wybranej odpowiedzi wpisz

w rubrykę obok. Skala odpowiedzi:

l - TAK 2 - NIE

~~" 004

5. Proszę, ocenić, w jakim stopniu prowadzący realizował treści zawarte w karcie opisu

przedmiotu, z którą każdy student powinien się zapoznać. Prosimy o posłużenie się skalą

od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą. W przypadku trudności

w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie mam zdania". Wpisz

w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

005

6. Jak ocenia Pan/i punktualność prowadzącego zajęcia. Prosimy o posłużenie się skalą od 2 do

5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą. W przypadku trudności

w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie mam zdania". Wpisz

w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

006

7. Jak ocenia Pan/i dostępność prowadzącego zajęcia w godzinach konsultacji/dyżurów?

Prosimy o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą.

W przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie

mam zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

007
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8. Proszę ocenić, na ile zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, a treści przekazywane

jasno i przystępnie. Prosimy o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę

najniższą, a 5 - najwyższą. W przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy

o wybranie cyfry O - „nie mam zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją

opinię.

008

9. Proszę ocenić, na ile prowadzący pomagał studentom w przygotowaniu się do zajęć (np. czy

wskazywał źródła wiedzy i/lub dodatkowe materiały?). Prosimy o posłużenie się skalą

od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą. W przypadku trudności w

sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie mam zdania". Wpisz w

rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

009

10. Jak ocenia Pan/i życzliwość i otwartość prowadzącego wobec studentów? Prosimy

o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą. W

przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie mam

zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

010

11. Proszę ocenić, na ile prowadzący starał się zainteresować studentów tematyką zajęć.

Prosimy o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą.

W przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie

mam zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

011
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12. Proszę ocenić, na ile prowadzący zachęcał do aktywnego udziału w zajęciach? Prosimy

o posłużenie się skalą od 2 do 5, gdzie 2 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą.

W przypadku trudności w sformułowaniu odpowiedzi, prosimy o wybranie cyfry O - „nie

mam zdania". Wpisz w rubrykę wybraną cyfrę wyrażającą Twoją opinię.

012

13. Czy chciałby/chciałaby Pan/i wziąć udział w innych zajęciach z tym samym prowadzącym?

Numer wybranej odpowiedzi wpisz w rubrykę obok. Skala odpowiedzi:

l - TAK 2 -NIE

013

14. Czy ma Pan/i jakieś dodatkowe uwagi dotyczące pracy prowadzącego zajęcia?

Jeśli tak, prosimy o przedstawienie ich poniżej, a w szczególności o uzasadnienie zalet i ewentualnych

wad dotyczących pracy ocenianego nauczyciela.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/2016
Senatu AMW z dnia 24 marca 2016 r.

Zasady przeprowadzenia badań ankietowych dotyczących oceny nauczyciela
akademickiego przez studentów i doktorantów

1. Wprowadza się „ankietę do oceny nauczyciela akademickiego przez studentów

i doktorantów", zwaną dalej ankietą, służącą pozyskaniu opinii studentów i doktorantów na

temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich oraz osoby

zatrudnione do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Akademii Marynarki Wojennej im.

Bohaterów Westerplatte w Gdyni na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Badania ankietowe przeprowadza się na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz

studiach doktoranckich, z uwzględnieniem pkt. 12.

3. Ankieta jest anonimowa.

4. Osoby zaangażowane w proces realizacji badań oraz mające dostęp do indywidualnych

wyników ankiet pracowników zobowiązane są do zabezpieczenia danych osobowych oraz

zachowania ich w poufności.

5. Badania ankietowe mogą być prowadzone elektronicznie w sposób odpowiadający treścią

wzorowi ankiety.

6. Badania ankietowe organizowane i przeprowadzane są wśród studentów przez Prezydium

Samorządu Studentów, a wśród doktorantów przez Prezydium Samorządu Doktorantów.

7. Nadzór nad badaniami ankietowymi sprawuje Dział Karier i Wsparcia Studentów we

współpracy z Działem Organizacji i Jakości Kształcenia oraz z prodziekanami właściwymi do

spraw kształcenia oraz kierownikami jednostek pozawydziałowych.

8. Pracownik nie może przeprowadzać badań oceniających jego pracę dydaktyczną.

9. Szczegółowe procedury realizacji badań ankietowych opracowują Wydziałowe Zespoły ds.

Jakości Kształcenia, uwzględniając zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu,

odpowiednich uchwał Senatu Akademii Marynarki Wojennej oraz niniejszych zasad.

10. Opracowanie wyników ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym wykonuje zespół powołany

przez Rektora w skład, którego mogą wchodzić: pracownicy Pionu Kształcenia,

przedstawiciele studentów, pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych.
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11. Statystyczne zbiorcze opracowanie wyników ankiet jest podawane do wiadomości

społeczności akademickiej. Opracowanie to nie może naruszać przepisów o ochronie danych

osobowych.

12. Indywidualne wyniki ankiety otrzymują osoby wskazane w §80 pkt.8 Statutu Akademii

Marynarki Wojennej.

13. Kwestionariusz ankiety może być wykorzystany do prowadzenia badań oceny pracy

nauczycieli realizujących zajęcia w ramach studiów podyplomowych. Decyzję o zakresie

zastosowania ankiety podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, na której

realizowane są studia podyplomowe.
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