
KWESTIONARIUSZ  

ANKIETY OCENY JAKOŚĆI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

PRZEZ STUDENTÓW 
 

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

Szanowni Państwo, dbając o poziom jakości kształcenia w Uczelni zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącej wykładanych przedmiotów oraz nauczycieli akademickich. 

Zapewniamy anonimowość i wykorzystanie wyników wyłącznie na potrzeby wewnętrznych badań nad jakością 

procesu kształcenia WSBiP w Ostrowcu Św. Państwa szczere i przemyślane odpowiedzi są dla nas bardzo istotne 

i będą miały wpływ na skuteczne realizowanie polityki jakości kształcenia w Uczelni. 

 

Prosimy o: 

 zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez wpisanie w odpowiednie miejsce znaku „x” lub – tam gdzie jest to 

wymagane – udzielenie odpowiedzi pisemnej. 

 nie omijanie pytań,  

 udzielenie prawdziwych i szczerych odpowiedzi. 

 

I. Ogólna ocena prowadzącego zajęcia, treści programowych 

 i organizacji zajęć 

Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego:     Przedmiot nauczania: 

           

...............................................................                                       ............................................................. 

Pytania 
2,0 

mała 

3,0 

przeciętna 

4,0 

raczej duża 

5,0 

duża 

 

nie mam 

zdania 

 

1. jasność przedstawienia materiału 

(komunikatywność prowadzącego), 
     

2. zaangażowanie prowadzącego w zajęcia      

3. dostępność prowadzącego zajęcia (np. w celu 

konsultacji, wpisu do indeksu itd.), 
     

4. kultura osobista, nastawienie do słuchaczy 

okazywane przez prowadzącego, 
     

5. sprawiedliwość w ocenianiu studentów      

6. wymagania stawiane studentom       

 

(…) 

II. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku …………..……… oraz 

organizacji Uczelni  
 



Pytania 
2,0 

 

negatywnie 

3,0 

raczej 

negatywnie 

4,0 

raczej 

pozytywnie 

5,0 

 

pozytywnie 

nie mam 

zdania 

1. Jak Pan/i ogólnie ocenia jakość kształcenia na 

kierunku …………….………..? 
     

2. Jak Pan/i ocenia kompetencje prowadzących 

zajęcia na kierunku …....…………………….? 
     

3. Jak Pan/i ocenia pracę dziekanatu?      

4. Jak Pan/i ocenia aktywność Samorządu 

Studenckiego? /nie dotyczy studiów 

podyplomowych/ 

     

5. Jak Pan/i ocenia przepływ informacji między 

Uczelnią  a studentami? 
     

6. Jak Pan/i ocenia zasób biblioteczny WSBiP?      

 

IV. Pytania otwarte. 

1. Inne uwagi dotyczące jakości kształcenia oraz osób prowadzących zajęcia na kierunku 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. ................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

2. Inne uwagi dotyczące rozkładu zajęć oraz informowania studentów o ważnych dla nich kwestiach  

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ ........................ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3. Inne uwagi dotyczące dziekanatu  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... .......................... 

4. inne uwagi dotyczące samorządu studenckiego i jego działalności  

................................................................................................................................................................. ... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

5. Pozostałe uwagi, postulaty, skargi, wnioski itp.  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. ...................... 

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety 


