
Załącznik 1                             ANKIETA OCENY ZAJĘĆ
Celem oceny jest poprawa jakości kształcenia. Władzom Wydziału zależy na obiektywnej i rzetelnej ocenie zajęć 
wyrażonej anonimowo przez studentów.

Wydział …………
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (właściwe podkreślić) 
Poziom studiów: I stopnia, II stopnia (właściwe podkreślić)
Kierunek/Specjalność: …………………………………………………………………………………
Rok akademicki………………………………….
Semestr ………………
Płeć:   ☐ Kobieta  ☐ Mężczyzna              
Nazwa przedmiotu ……………………………………………………………………………………..
Forma zajęć …………………………………………………………………………………………….
Nazwisko prowadzącego zajęcia …………………………………………………………………….
Określ w % swoją frekwencję na zajęciach: do 20%, 21-50%, 51-75%, 76-99%, 100% (właściwe podkreślić)

Odpowiedź proszę zaznaczyć przez postawienie X w odpowiednim polu (5 - ocena  najwyższa, 1- ocena najniższa)
l.p.                                        Pytania 5 4 3 2 1

1. Czy prowadzący przedstawił cel i program przedmiotu?

2. Czy  prowadzący  podał  przejrzyste  zasady  zaliczenia  zajęć 
na początku semestru?

1. Czy  zajęcia  są  realizowane  zgodnie  ze  szczegółowym 
programem przedmiotu?

2. Czy prowadzący starał się zainteresować przedmiotem?

3.  Czy  prowadzący  konsekwentnie  realizuje  określone  zasady 
zaliczania zajęć?

  

4. Czy zajęcia rozpoczynają się i kończą punktualnie?

5. Czy  wiadomości  są  przekazywane  w  sposób  jasny 
i precyzyjny?

6. Czy zajęcia inspirowały do samodzielnego myślenia?

7. Czy  prowadzący  jest  życzliwy  i  kulturalny  w  stosunku  do 
studenta?

8. Czy  wiadomości  i  umiejętności  studenta  są  oceniane 
obiektywnie?

9. Czy dzięki zajęciom znacznie poszerzyłem(am)  zakres swojej 
wiedzy?

10. Czy  prowadzący  jest  dostępny  dla  studentów  w godzinach 
dyżurów i konsultacji?

Dodatkowe uwagi ankietowanego 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Data………………………………..
                            



Załącznik 2          PROTOKÓŁ  HOSPITACYJNY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wydział:…………………………………
Prowadzący zajęcia: ………………………………………………………………..
Jednostka organizacyjna:…………………………………………………………..
Przedmiot:……………………………………………………………………………..
Rodzaj zajęć:…………………………………………………………………………………
Termin zajęć:…………………………………………………………………………………
Temat  zajęć:………………………………………………………………………………………………………
Osoba hospitująca:…………………………………………………………………………………………………
Opis zajęć:
(w szczególności: sposób realizacji tematu, omawiane zagadnienia, punktualność, materiały i pomoce dydaktyczne)

Ocena merytoryczna zajęć:

                                                                             

                     (podpis prowadzącego zajęcia)    (podpis przeprowadzającego hospitację)



Załącznik 3                                ANKIETA ABSOLWENTA
Celem oceny jest poprawa jakości kształcenia. Władzom Wydziału zależy na obiektywnej i rzetelnej opinii 
respondentów.

Wydział …………
Rok ukończenia studiów………………………………….
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (właściwe podkreślić) 
Poziom studiów: I stopnia, II stopnia (właściwe podkreślić)
Kierunek/Specjalność: …………………………………………………………………………………
Płeć:   ☐ Kobieta  ☐ Mężczyzna              

1.  Proszę ocenić stopień opanowania przez Pana(ią) w czasie studiów  poniższych kompetencji.  Odpowiedź proszę 
zaznaczyć przez postawienie X w odpowiednim polu (5 - ocena  najwyższa, 1- ocena najniższa)
l.p. Kompetencje w zakresie: 5 4 3 2 1 Brak zdania

1. Zagadnień  teoretycznych  (opanowania  określonej 
wiedzy ogólnej)

2. Specjalistycznej wiedzy teoretycznej

3. Umiejętności krytycznego rozumienia teorii i zasad 
w danej dziedzinie nauki i pracy

4. Zapoznania z metodami rozwiązywania problemów
5. Specjalistycznych umiejętności zawodowych

6. Planowania  i  organizowania  pracy  własnej  i 
zespołowej

7. Umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w 
praktyce

8. Umiejętności  rozwijania  i  doskonalenia  własnego 
warsztatu pracy

9. Przygotowania do kreatywnego, samodzielnego 
działania

2. Proszę o wyrażenie opinii na temat zrealizowanych przez Pana(ią)  studiów. Odpowiedź proszę zaznaczyć przez  
postawienie X w odpowiednim polu (5 oznacza ocenę najwyższą, 1- ocenę najniższą)
l.p. Zagadnienia i pytania 5 4 3 2 1 Brak zdania

1.

Dostępność  studiowanych  treści  na 
współczesnych  nośnikach  informacji 
(informatyczna sieć w pracy dydaktycznej uczelni 
i jej funkcjonowanie)

2. Uczelniane  zasoby  biblioteczne  z  zakresu 
studiowanego kierunku

3. Baza  materialna  uczelni  i  warunki  socjalno-
bytowe zapewniane w trakcie studiów

4.
Warunki  stworzone  w  uczelni  dla  wspierania 
rozwoju  intelektualnego,  kulturalnego  i 
sportowego

5. Ogólny poziom zajęć dydaktycznych

6.

Czy zdaniem Pana(i) kończąc realizację studiów 
czuje  się  Pan(i)  właściwie  przygotowany (a)  do 
pracy  zawodowej  odpowiadającej  wybranej 
specjalności?

7. Czy  wybrany  przez  Pana(ią)  kierunek  studiów 
spełnił Pana(i) oczekiwania?

8. Czy  wybrałby(aby)   Pan(i)  ponownie  teraz  ten 
sam kierunek studiów?

9.
Czy z  dzisiejszej  perspektywy uważa  Pan(i),  że 
wybrany  kierunek  i  specjalności  były  zgodne  z 
Pana(i) zainteresowaniami?

10. Czy  program  studiów  odpowiadał  Pana(i) 
oczekiwaniom?

3. Czy pracuje Pan(i) zawodowo?



a) TAK □
b) NIE □

4. Jeżeli TAK - czy wykonywany zawód jest zgodny z otrzymanymi w czasie studiów kompetencjami
 i kierunkiem studiów, na którym Pan(i) studiował(a)?

a) TAK □
b) NIE □

5. Jeżeli Pan(i) pracuje prosimy wskazać - czy studiowanie na wybranej specjalności: (można wybrać
więcej niż jedną odpowiedź)

a) umożliwiło Panu(i) podjęcie pracy w obecnie wykonywanym zawodzie □
b) uchroniło przed utratą pracy □
c) pozwoliło na poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych □
d) zwiększyło możliwość awansu zawodowego □
e) umożliwiło lub pozwoli w przyszłości na ewentualną zmianę pracy □
f) niczego nie zmieniło pod względem zawodowym □

6. Jeżeli Pan(i) nie pracuje, to czy uważa Pan(i), że zdobyte wykształcenie na studiach 
pierwszego/drugiego stopnia: (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

a) pozwoli na uzyskanie pracy w wybranym zawodzie □
b) zwiększy szanse na rynku pracy □
c) umożliwi kontynuację nauki i dalsze kształcenie □
d) umożliwi dalszy własny samorozwój i samodoskonalenie □
e) niczego nie zmieni

   7. Jakie zmiany może Pan(i) zaproponować w zakresie organizacji, realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku
   pedagogika, w zakresie proponowanych specjalności?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.



Załącznik 4                     ANKIETA OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Celem oceny jest poprawa jakości kształcenia. Władzom Wydziału zależy na obiektywnej i rzetelnej 
ocenie zajęć wyrażonej anonimowo przez studentów.

Wydział ……………………………
Rok akademicki………………………………….
Zakres studiów podyplomowych: ………………………………………………………………………..
Płeć:  ☐ Kobieta    ☐Mężczyzna
Wiek: (Liczba ukończonych lat) ………………………..

Rok  ukończenia  studiów  wyższych  (w  przypadku  kilku  należy  wymienić  wszystkie)

………………………………………………………………………………………………

Ukończone  studia wyższe (należy wymienić wszystkie)………………………………………….

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

1. Jak ocenia Pan/Pani przedmioty na studiach podyplomowych pod względem przydatności?
Odpowiedź proszę zaznaczyć przez postawienie X w odpowiednim polu (5 - ocena  najwyższa,  1-  
ocena najniższa)

Przedmiot 1 2 3 4 5

2. W jakim stopniu następujące aspekty odbytych studiów podyplomowych były dla Pana/Pani 
istotne?            Oznaczenie skali: ( 1 -  zupełnie nieistotne, 5 -  bardzo istotne)

l.p. Wyszczególnienie aspektów 1 2 3 4 5
1. Rodzaj zajęć
2. Osoby prowadzące zajęcia
3. Wiedza zdobyta na zajęciach
4. Umiejętności zdobyte na zajęciach
5. Umiejętności doskonalenia własnego warsztatu pracy
6. Doskonalenie  kreatywnego, samodzielnego działania

7. Materiały otrzymane na  zajęciach
8. Atmosfera panująca na studiach
9. Organizacja zajęć

Data………………………………..



Załącznik 5                     ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATU  
 
Celem oceny jest poprawa jakości kształcenia. Władzom Wydziału zależy na obiektywnej i 
rzetelnej ocenie zajęć wyrażonej anonimowo przez studentów.

Wydział …………
Rok akademicki………………………………….
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (właściwe podkreślić)
Poziom studiów: I stopnia, II stopnia ( właściwe podkreślić)
Kierunek/Specjalność: 
……………………………………………………………………………
Płeć:  ☐ Kobieta   ☐Mężczyzna

Odpowiedź proszę zaznaczyć przez postawienie X w odpowiednim polu (5 - ocena  najwyższa,  
1- ocena najniższa)
l.p. Pytania 5 4 3 2 1
1. Czy godziny otwarcia dziekanatu są odpowiednie?

2. Czy dziekanat jest otwierany punktualnie?

3. Czy pracownicy dziekanatu traktują Pana(ią)
w sposób miły i taktowny?

4. Czy ma Pan(i )problem z uzyskiwaniem informacji
w dziekanacie?

5. Czy uzyskuje Pan(i) w dziekanacie informacje
kompletne i wiarygodne?

6. Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony z obsługi przez
pracowników dziekanatu?

Dodatkowe uwagi ankietowanego
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data………………………………..

                    



Załącznik 6        ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATU  INSTYTUTU

Celem oceny jest poprawa jakości kształcenia. Władzom Wydziału zależy na obiektywnej i 
rzetelnej ocenie zajęć wyrażonej anonimowo przez studentów.

Wydział …………
Rok akademicki………………………………….
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (właściwe podkreślić)
Poziom studiów : I stopnia, II stopnia  ( właściwe podkreślić)
Kierunek/Specjalność: 
……………………………………………………………………………
Płeć:  ☐ Kobieta    ☐Mężczyzna

Odpowiedź proszę zaznaczyć przez postawienie X w odpowiednim polu (5 - ocena  najwyższa,  
1- ocena najniższa)

Dodatkowe uwagi ankietowanego
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data………………………………..

    

l.p. Pytania 5 4 3 2 1
1. Czy godziny otwarcia sekretariatu są odpowiednie?

2. Czy sekretariat jest otwierany punktualnie?

3. Czy pracownicy sekretariatu traktują Pana(ią) w 
sposób miły i taktowny?

4. Czy ma Pan(i) problem z uzyskiwaniem informacji
w sekretariacie?

5. Czy uzyskuje Pan(i) w sekretariacie informacje
kompletne i wiarygodne?

6. Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony z obsługi przez
pracowników sekretariatu?



Załącznik 7
SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 

INSTYTUTU………………

Kierunki studiów prowadzone w ramach Instytutu: 
……………………………………………………………………………
Rok akademicki………………………………….
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (właściwe podkreślić)
Poziom studiów : I stopnia, II stopnia  ( właściwe podkreślić)

1. Mocne i słabe strony Instytutu w zakresie kształcenia

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

2. Plany działań w celu doskonalenia jakości kształcenia

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

3. Opis sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

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

4. System ECTS 
(zestawienie obrazujące: łączną liczbę ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 
kontaktu  nauczycieli  akademickich  i  studentów;  łączną  liczbę  ECTS,  które  student  musi  uzyskać  na  zajęciach 
obowiązkowych bądź podstawowych; łączną liczbę ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach praktycznych)

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

Data………………………………..


