
Kierunek Administracja, studia I i II stopnia 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

Semestr letni 2021/2022 

W semestrze letnim 2021/2022 została przeprowadzona ewaluacja zajęć na kierunku 

Administracja dotycząca pracy wykładowców, pracy dziekanatu, biblioteki i organizacji 

studiów. Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania na Akademii 

Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.  

W badaniu wzięło udział 41 studentów kierunku Administracja I oraz II stopnia: 

 semestr 4, stopień I, (A4z) - 18 studentów,  

 semestr 4, stopień II, AII-4z – 23 studentów. 

 

  

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere i 

konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy. 

 

 
  

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2021/2022 
 

Administracja I stopień, semestr 4  (Adm-A4z) 

 
Liczba studentów biorących udział w badaniu: 18 

 

 

Przedmioty poddane ewaluacji: 

 Język angielski; 

 Praktyka zawodowa; 

 Negocjacje i mediacje; 

 Postępowanie administracyjne; 

 Ustrój Unii Europejskiej. 
 

Najwyższe oceny nauczycieli 

 

 mgr Dominik Kamiński – 4,89  

 dr Wioleta Engler – 4,83 
 

Najniższy wynik – 4,55 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 
4,70 

Określone wymagania egzaminacyjne/zaliczeniowe w oparciu o  sylabus 
4,76 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły zawsze zgodnie z planem 
4,75 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można było z nim nawiązać kontakt 
4,78 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i środków audiowizualn. 
4,76 

Nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne 
4,76 

 

 Tabela 2. Ewaluacja pracy dziekanatu, biblioteki, organizacji zajęć oraz opinia na temat satysfakcji 

ze studiowania na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

  Studia I stopnia 

Ocena pracy dziekanatu 4,72 

Ocena organizacji zajęć  4,72 

Ocena satysfakcji studiowania na AMiSNS 4,72 

Ocena pracy biblioteki 4,82 

 

 

Tabela 3. Skala obecności 

Skala obecności studentów A1z w 

zajęciach (w %) 

Studia I stopnia, semestr 1 

95,88 % 

 

 

 

 

 

 



Administracja II stopień, semestr 4  (AII-4z) 
Studentów biorących udział w badaniu: 23 

 

Przedmioty poddane ewaluacji: 

 Funkcjonalne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego; 

 Informacja publiczna, niejawna i ochrona danych osobowych; 

 Ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni; 

 Organizacja i zarządzanie w służbach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego; 

 Prawo karne skarbowe; 

 Transgraniczna współpraca organów ścigania; 

 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją; 

 Platformy Usług Elektronicznych; 

 Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej; 

 Seminarium magisterskie. 
 

 

Najwyższe oceny nauczycieli 

 dr Miłosz Jan Kaczyński  - 4,94 

 dr Izabela Sękowska 4,91 

 dr Jarosław Zawrot – 4,91 
 

Najniższy wynik – 4,47 

  

 

Tabela 1. Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 
4,81 

Określone wymagania egzaminacyjne/zaliczeniowe w oparciu o sylabus 
4,84 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły zawsze zgodnie z planem 
4,93 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można było z nim nawiązać kontakt 
4,93 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i środków audiowizualn. 
4,93 

Nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne 
4,83 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Ewaluacja pracy dziekanatu, biblioteki, organizacji zajęć oraz opinia na temat satysfakcji ze 

studiowania na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

  Studia I stopnia 

Ocena pracy dziekanatu 4,95 

Ocena organizacji zajęć  4,8 

Ocena satysfakcji studiowania na AMiSNS 4,78 

Ocena pracy biblioteki 4,95 

 

 

Tabela 3. Skala obecności 

Skala obecności studentów AII-3z 

w zajęciach (w %) 

Studia I stopnia, semestr 3 

88,27 % 

 


