
Sprawozdanie z ankiet studenckich za semestr letni roku akademickiego 2011/12 

Wydział Informatyki 

 

 

1. Sprawozdanie z podsumowania wyników 

 

 

 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

nauczyciela Nazwa i kod przedmiotu 

Frekwen

cja (ilu 

studentó

w 

wypełniło 

ankietę) 

w % 

Ocena 

średnia z 

pytań 1-6 

Ocena 

średnia z 

pytań 7-

11 

Wartość 

średnia z 

pytania 

12 

Średnia 

frekwencja 

na zajęciach  

(pytanie 13) 

 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Podstawy elektrotechniki i 

elektroniki (I11011) 26,32 4,9 4,64 3,44 4,71 

2  Praca dyplomowa (GM2103) 50,00 5 5 14 5 

3  

Podstawy elektrotechniki i 

elektroniki (I11011) 33,05 2,15 2,87 4,18 4,94 

 

 

 

2. Zestawienie wyników ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków 

dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania w semestrze letnim roku 

akademickiego 2011/2012 w WI PB 

 

Nr  WA WB WE WI WM WZ razem 

1 
Ilość ankiet wypełnionych co 

najmniej przez 1 studenta    
257 

(100%) 
  

 

2 

Ilość ankiet wypełnionych co 

najmniej przez 25% studentów 

zarejestrowanych w danej grupie 

zajęciowej  

   
3 

(1,2%) 
   

3 Opinia o nauczycielu (pytania 1-6) = 100% 

4 

Ilość ankiet ze 

średnią oceną 

z pytań 1-6 

w przedziale 

<1,0 ÷ 2,5)    1    

<2,5 ÷ 3,5)    0    

<3,5 ÷ 4,5)    0    

<4,5 ÷ 5,0>    2    

5 Opinia o programie nauczania przedmiotu (pytania 7-11) 

6 
Ilość ankiet ze 

średnią oceną 

z pytań 7-11 

<1,0 ÷ 3,0)    1    

<3,0 ÷ 4,0)    0    



w przedziale 
<4,0 ÷ 5,0>    2    

 

 

Zostało wypełnionych 257 ankiet oceniających zajęcia przeprowadzone w  semestrze letnim roku 
akademickiego 2011/2012. Jedynie 3 ankiety (1,2% całkowitego ogółu uzupełnionych ankiet) spełniają 
wymagania przekroczonego progu 25%. Jest to za mała liczba, aby przeprowadzić wiarygodną analizę 
wyników. Dodatkowo liczba ta nie pozwala na nagrodzenie nauczycieli, czy też przeprowadzenie czynności 
naprawczych na podstawie wyników ankiety.  

Można jedynie stwierdzić, że ocena studentów przedmiotu „Podstawy elektrotechniki i elektroniki” nie jest 
determinowana materiałem zajęć, ale sposobem prowadzenia przez nauczycieli (tab. 1, poz. 1 i 3). 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12 próg 25% przekroczyły 42 ankiety. Widać znaczny 
spadek frekwencji wypełniania ankiet przez studentów. Może to być uwarunkowane zarówno brakiem 
motywacji do wypełniania ankiet, jak i brakiem zaufania, iż ankiety są całkowicie anonimowe. W związku z 
tym wśród studentów Wydziału Informatyki zostanie przeprowadzone badanie nt. przyczyn słabej frekwencji 
uzupełniania ankiet. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie wraz z Samorządem Studentów WI PB 
akcji mającej na celu zwiększenie zainteresowania wśród studentów uzupełnianiem ankiet i potwierdzającej 
pełną ich anonimowość . Uważamy, że upublicznienie wyników ankiet dla studentów wpłynie w przyszłości 
na frekwencję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu PB ankietyzacji podlegały zajęcia dydaktyczne 

prowadzone przez nauczycieli we wszystkich grupach i formach zajęć (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 

laboratoryjne, zajęcia projektowe, pracownie specjalistyczne, ćwiczenia z języków obcych, ćwiczenia z wychowania 

fizycznego, ćwiczenia terenowe). 

Opracowaniu podlegały ankiety wypełnione przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie 

zajęciowej. 


