
 

 

Kierunek Administracja, studia I i II stopnia 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

Semestr zimowy 2020/2021 

  

W semestrze zimowym 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja zajęć prowadzonych 

online na kierunku administracja dotycząca pracy wykładowców, pracy dziekanatu, biblioteki 

i organizacji studiów. Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania w 

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.  

W badaniu wzięło udział 39 studentów kierunku „Administracja” I i II stopnia: 

 semestr 1, stopień I, Adm-A1z - 18 studentów,  

 semestr 1, stopień II, Adm-AII-1z – 21 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 zimowy 2020/2021 

 

Administracja I stopień, semestr 1 Adm-A1z 

 
Liczba studentów biorących udział w badaniu: 18 

 

Przedmioty poddane ewaluacji: 
BHP – wykład 
Historia doktryn politycznych i prawnych – konwersatorium 

Makroekonomia – wykład, ćwiczenia 

Nauka o administracji – wykład 

Podstawy prawoznawstwa – konwersatorium 
Podstawy zarządzania – wykład 

Techniki pisania prac i pozyskiwania źródeł – konwersatorium 

Techniki uczenia się - konwersatorium 
Technologie informacyjne – ćwiczenia, konwersatorium 

Ustrój administracji publicznej - konwersatorium 

 

Najwyższe oceny nauczycieli 

 

Prof. EUH-E dr Izabela Seredocha – 4,93 

dr Wojciech Błaszkowski – 4,91 

dr Maciej Bogusławski – 4,91 
 

Najniższy wynik – 4,79 
  

Tabela 1. Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 
Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie 4,82 



 

 

tematyką?  

Czy wykładowca przygotował i udostępnił on-line materiały dydaktyczne? 
4,88 

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób 

ich oceniał?  4,87 

Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki 

stopień kultury osobistej?  4,95 

Czy wykładowca utrzymywał regularny kontakt na odległość ze studentami w ramach 

prowadzonego przedmiotu? 4,87 

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 
4,94 

 

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

studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 
„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

  
Studia I stopnia, 

semestr 2 

Ocena organizacji zajęć  4,87 

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E 
oceniam na  

4,81 

Ocena pracy dziekanatu 4,94 

Ocena pracy biblioteki 4,93 

 

Tabela 3. Skala obecności 

Skala obecności studentów w 

zajęciach (w %) 

Studia I stopnia, semestr 1 

99,88 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Administracja II stopień, semestr 1 Adm-AII-1z 

 
Liczba studentów biorących udział w badaniu: 21 

 

Przedmioty poddane ewaluacji: 
Bezpieczeństwo przestrzeni publicznych – konwersatorium; 

Instrumenty zarządzania przestrzenią publiczną – konwersatorium; 

Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego – wykład; 
Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej – konwersatorium; 

Polityka spójności i fundusze strukturalne UE – wykład, konwersatorium; 

Publiczne prawo konkurencji – wykład; 

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej – wykład; 
Techniki pisania prac i pozyskiwania źródeł – konwersatorium; 

Traktaty Lizbońskie Unii Europejskiej – wykład; 

Ustrój administracji publicznej – konwersatorium; 
Zagadnienia akulturacji - wykład 

Zasady prawa cywilnego w prawie polskim i prawie UE – konwersatorium. 

 

Najwyższe oceny nauczycieli 

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak – 4,94 

dr Miłosz J. Kaczyński - 4,94 
dr Hubert Kołodziejski – 4,93 

dr Jarosław Zawrot – 4,93 

 

Najniższy wynik – 4,87 
  

Tabela 1. Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie 

tematyką?  4,84 

Czy wykładowca przygotował i udostępnił on-line materiały dydaktyczne? 
4,90 

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób 

ich oceniał?  4,91 

Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki 

stopień kultury osobistej?  4,95 

Czy wykładowca utrzymywał regularny kontakt na odległość ze studentami w ramach 

prowadzonego przedmiotu?  4,91 

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 
4,93 

 

 

 
 

 



 

 

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

studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

  
Studia II stopnia, 

semestr 1 

Ocena organizacji zajęć  4,90 

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E 

oceniam na 
4,90 

Ocena pracy dziekanatu 4,90 

Ocena pracy biblioteki 5,0 

 

Tabela 3. Skala obecności 

Skala obecności studentów w 

zajęciach (w %) 

Studia II stopnia, semestr 1 

92,90 % 

 

 


