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Znak: ROP-0101-5/08        Lublin, 14 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z dnia 14 stycznia 2008 r.
w sprawie określenia terminu i sposobu wyrażania przez studentów opinii 

o prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Na podstawie § 29 ust. 2 pkt 11 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza 

się, co następuje:

§ 1

1. Wyrażanie opinii przez studentów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, zwane dalej ewaluacją, 

następuje w formie elektronicznej na platformie e-kul.

2. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zapewnia zachowanie anonimowości oceniającego.

3. Ewaluację  przeprowadza  się  każdorazowo  po  zakończeniu  cyklu  zajęć  dydaktycznych,  w  okresie 

trzech tygodni od ich zakończenia.

4. Pytania kwestionariusza ewaluacyjnego określa załącznik do zarządzenia.

5. Prorektor  ds.  dydaktyki  i  wychowania  określa  szczegółowe  zasady  przeprowadzenia  ewaluacji  w 

formie elektronicznej oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym jej przebiegiem.

§ 2

1. Traci moc § 2 zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 

stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza hospitacyjnego i ankiety 

ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik 

PYTANIA KWESTIONARIUSZA EWALUACYJNEGO

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Kwestionariusz służy zebraniu opinii studentów na temat sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie.  

Wypowiedź jest anonimowa.

Kierunek studiów:                                                                     Rok studiów:                               
Prowadzący zajęcia:                                                                  Data:                                            
Nazwa przedmiotu:                                                                                                                                     
Rodzaj przedmiotu:  wykład  ćwiczenia  konwersatorium

 laboratorium  proseminarium  seminarium

zawsze często średnio rzadko nigdy

Jak często brał/a Pan/Pani udział w zajęciach?

zdecydow
anie tak

raczej tak raczej nie zdecydow
anie nie

1 Czy zajęcia odbywały się regularnie?
2 Czy zajęcia rozpoczynały się punktualnie?
3 Czy zajęcia odbywały się w pełnym wymiarze czasowym?
4 Czy informacje o tematach zajęć i wymaganiach 

egzaminacyjnych (zakres materiału, forma zaliczenia itp.) 
były jednoznacznie określone i podane z odpowiednim 
wyprzedzeniem?

5 Czy treść zajęć odpowiadała tematowi zajęć?
6 Czy treść była przekazywana w zrozumiały sposób?
7 Czy treść była przekazywana w interesujący sposób?
8 Czy prowadzący zajęcia był dostępny dla studentów w 

wyznaczonym czasie konsultacji?
9 Czy prowadzący zajęcia odnosił się taktownie do 

studentów?
10 Czy sposób prowadzenia zajęć sprzyjał aktywności 

studentów?
11 Czy odczuwa Pan/Pani braki wiedzy wynikające z 

niewłaściwego prowadzenia zajęć?
12 Dodatkowe uwagi dotyczące jakości zajęć na studiach:
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