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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 5 Rektora ASP 

z dnia 23 stycznia 2017 r. 

 

INDYWIDUALNA ANONIMOWA 

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA*

 

 

Imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy nauczyciela akademickiego: .................................................................. 

Nazwa przedmiotu: .................................................................................................................................................. 

Rok studiów: ………………………………………………………………………………………………………. 

Wydział: .................................................................................................................................................................... 

Kierunek studiów: .................................................................................................................................................... 

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie/studia pierwszego stopnia /studia drugiego stopnia/studia 

trzeciego stopnia 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne* 

*niepotrzebne skreślić 

Określ w jakim stopniu uczestniczyłaś/eś w ocenianych zajęciach:   

☐uczestniczyłam/em w 100% zajęć 

☐uczestniczyłam/em w 75% zajęć 

☐uczestniczyłam/em w 50% zajęć 

☐uczestniczyłam/em poniżej 50% zajęć 

 

1. Czy określone przez prowadzącego kryteria zaliczenia zajęć były zrozumiałe, nie budziły wątpliwości 

i były przez niego przestrzegane? 

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak   

 

2. Czy zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć i prowadzący był dostępny w wymaganych 

godzinach pracy? 

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak   

 

3. Jak oceniasz umiejętność przekazywania wiedzy przez prowadzącego w trakcie zajęć?  

☐Na niskim poziomie ☐Na średnim poziomie ☐Na wysokim poziomie  ☐Na bardzo wysokim poziomie 

 

4. Czy podczas zajęć prowadzący motywował uczestników do samodzielnej pracy? 

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak   

 

5. Czy prowadzący potrafił zainteresować przedmiotem, tematyką zajęć, udzielał dodatkowych odpowiedzi, 

wyjaśnień w trakcie zajęć i inicjował dyskusje?  

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak 

 

6. Czy wymagania na egzaminie/zaliczeniu/przeglądzie były adekwatne do tematyki poruszanej na 

zajęciach? 

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak  

 

7. Czy zajęcia wpłynęły pozytywnie na Twój rozwój artystyczny/poszerzyły Twoją wiedzę 

teoretyczną/rozbudowały Twój warsztat umiejętności praktycznych? (w zależności od rodzaju zajęć) 

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak 

8. Czy prowadzący traktował wszystkich studentów w obiektywny i równy sposób? 

☐Zdecydowanie nie  ☐Raczej nie  ☐Raczej tak  ☐Zdecydowanie tak 



 

9.  Co Twoim zdaniem należałoby/można by zmienić w sposobie prowadzenia tych zajęć? 

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

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

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

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

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

 

10. Dodatkowe uwagi: 

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

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

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

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

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

 

 

 

Kraków, dnia ……………………………………. 

 

  



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 5 Rektora ASP 

z dnia 23 stycznia 2017 r. 

 

Opis procedury – postępowanie z ankietami oceny nauczyciela akademickiego w semestrze zimowym 

roku akademickiego 2016/2017: 

1. Ankiety przygotowuje się na koniec semestru i rozdaje na ostatnich zajęciach.  

2. Liczba ankiet jest taka, jak liczba studentów zapisanych na zajęcia. 

3. Puste ankiety znajdują się w niezaklejonej kopercie A4, opatrzonej pieczątką wydziału oraz  

opisanej w następujący sposób: nazwa wydziału; kierunek; poziom kształcenia i forma 

studiów; imię, nazwisko i stopień/tytuł naukowy prowadzącego; nazwa przedmiotu; liczba 

osób zapisanych na zajęcia. 

4. Ankiety z dziekanatu odbiera przed zajęciami prowadzący dany przedmiot i przekazuje 

studentom, z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Przedstawiciel studentów (starosta grupy) rozdaje i zbiera wypełnione ankiety oraz chowa do 

koperty, którą zakleja w obecności studentów. 

6. Zaklejoną kopertę z ankietami dostarcza niezwłocznie do dziekanatu. 

7. W przypadku gdy nie ma możliwości rozdania ankiet na zajęciach, dopuszcza się możliwość 

przekazania ich studentom za pośrednictwem dziekanatu. W takim przypadku wypełnione 

ankiety są zwracane bezpośrednio do dziekanatu. 

8. Dziekanat przechowuje zaklejone koperty z ankietami.  
9. Zebrane oceny zostaną włączone do zbiorczej oceny nauczyciela przez 

studentów/doktorantów, która zostanie przeprowadzona na koniec roku akademickiego. 


