WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO OCENY ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTÓW WNMiNOZ W SEMESTRZE
ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
w anonimowym badaniu ankietowym studenci dokonali oceny 59 nauczycieli akademickich.
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Studenci dokonywali oceny w 7 kategoriach:
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
wykładu),
Prowadzenie zajęć (aktualność treści, stosowanie różnorodnych metod nauczania,
wykorzystanie środków dydaktycznych),
Konsultacje (dostępność prowadzącego dla studenta, pomoc podczas konsultacji),
Obiektywność oceniania (sprawdziany/zaliczenia/egzaminy zgodnie z regulaminem
studiów),
Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego zajęcia.
Poniżej prezentacja wyników.

Tabela 1. Oceny ogólne wykładowców WNMiNoZ w odniesieniu do poszczególnych pytań ankietowych
PYTANIE
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 wykładu),
Prowadzenie zajęć (aktualność treści, stosowanie różnorodnych
metod nauczania, wykorzystanie środków dydaktycznych),
Konsultacje (dostępność prowadzącego dla studenta, pomoc
podczas konsultacji),
Obiektywność oceniania sprawdziany/zaliczenia/egzaminy
zgodnie z regulaminem studiów).

SEMESTR ZIMOWY
2019/2020
Średnia z ALO_waga
4.58
4.43
4.62
4.57
4.50
4.28
4.67

Przedział średnich waha się w granicach od 4.28 do 4.67.
Najwyższą średnią uzyskała kategoria ,,Kultura osobista i postawa etyczna prowadzącego
zajęcia” - (4.67), a najniższą obiektywność oceniania sprawdziany/zaliczenia/egzaminy
zgodnie z regulaminem studiów.
Tab.1. Oceny ogólne wykładowców WNoMiNoZ na poszczególnych kierunkach studiów
KIERUNEK

LEKARSKI
PIELĘGNIARSTWO
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
Suma końcowa

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Średnia z ALO_waga
Liczba z
AOD_wartość_N
4.43
5127
4.70
1621
4.79
825
4.56
1070
4.62
8643

SEMESTR LETNI 2019/2020
Średnia z
Liczba z
ALO_waga
AOD_wartość_ N

W podziale na kierunki kształcenia najwyższą średnią uzyskał kierunek fizjoterapia(4.79), a
najniższą kierunek lekarski (4.43). średnia ze wszystkich kierunków kształcenia na
WNMiNoZ wynosi 4.62.

Warto zaznaczyć że z pośród 59 ocenionych nauczycieli akademickich, 23 (około 39%) w
opinii studentów zasługuje na wyróżnienie lub szczególne wyróżnienie.

