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ANALIZA OCENY PRACOWNIKÓW PRZEZ STUDENTÓW  

INSTYTUT BIOLOGII UJK 

Rok akademicki 2021/2022, semestr letni 

Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Senatu UJK nr 

245/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, zmienionej uchwałami nr 263/2019 z dnia 19 

grudnia 2019 r i 129/2020 z dnia 24 września 2020 r oraz Zarządzenia nr 166/2020 

Rektora UJK z dnia 28 sierpnia 2020 r, zmienionego zarządzeniem 66/2021 z dnia 17 

maja 2021 r. Badanie przeprowadzono anonimowo i dobrowolnie, z wykorzystaniem 

systemu Wirtualnej Uczelni. Studenci odpowiadali na pytania ankiety oceniającej 

nauczyciela akademickiego oraz ankiety oceniającej zajęcia dydaktyczne według 

wzorów ankiet zatwierdzonych Zarządzeniem nr 163/2020 Rektora UJK z dnia 21 

sierpnia 2020 r zmienionym zarządzeniami: 70/2021 z dnia 19 maja 2021 r. 

i 144/2021 z dnia 7 października 2021 r.  

W prezentowanej ocenie 44 pracowników Instytutu Biologii UJK zostało 

ocenionych przez studentów za rok akademicki 2021/2022, semestr letni.  

 

Studenci oceniali pracowników według pytań:  

1. Jakość zajęć realizowanych w formie e-learningu. 

2. Kontakt z prowadzącym oraz gotowość prowadzącego do udzielania 

dodatkowych wyjaśnień. 

3. Określenie wymagań wobec studentów oraz zasad oceniania. 

4. Postawa (szacunek) prowadzącego zajęcia wobec studentów. 

5. Prowadzenie zajęć zgodnie z kartą przedmiotu.  

6. Przygotowanie prowadzącego do zajęć (uporządkowanie sekwencji zajęć, 

dobór materiałów dydaktycznych). 

7. Punktualność i terminowość prowadzenia zajęć. 
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8. Sposób prowadzenia zajęć (w tym np. jakość, przystępność przekazu, łączenie 

teorii z praktyką). 

W ocenie pracowników przez studentów zdecydowanie przeważały oceny bardzo 

dobre i dobre. Najniższa średnia ocena pracownika to 2,0 (ocena dokonana przez 

jednego studenta) a najwyższa 5,0. Średnia ocena wyniosła 4,79. Liczba 

oceniających studentów zawierała się w zakresie od 1 do 32 studentów. Liczba 

uprawnionych studentów do oceniania zawierała się w zakresie od 15 do 258 

studentów. Najniższy wskaźnik wypełnienia ankiety to 1,49 % a najwyższy 30 %, zaś 

średni to 13,80 %.  

Poza ocenianiem według pytań studenci mogli zgłaszać dodatkowe uwagi. 

W wielu przypadkach były to uwagi bardzo pozytywne pod adresem zarówno osób 

prowadzących zajęcia, jak i zajęć. Odnotowano nieliczne uwagi krytyczne, m.in. 

dotyczące harmonogramu zajęć.  

Pracownicy zostali poinformowania drogą mailową o wynikach swoich ankiet. 

Szczegółowe wyniki dla poszczególnych pracowników znajdują się u Zastępcy 

dyrektora ds. kształcenia Instytutu Biologii. 

Wyniki niniejszej ankiety należy traktować ze zrozumiałą ostrożnością z uwagi na 

niska liczbę respondentów. 

 

 

Analizę przygotowała koordynator KZJK dla kierunku Biologia 

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK 
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