
 

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

Semestr zimowy 2020/2021 

W semestrze zimowym 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja zajęć 

prowadzonych online na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 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 16 studentów z semestru pierwszego (B1z). 

  

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 zimowym 2020/2021 
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień, semestr 1 
Studentów biorących udział w badaniu: 16 
 

Przedmioty poddane ewaluacji: 
BHP; 

Bezpieczeństwo państwa; 

Nauka o państwie i polityce; 

Ochrona praw człowieka; 

Podstawy prawoznawstwa; 

System bezpieczeństwa wewnętrznego; 

Techniki pisania prac i pozyskiwania źródeł; 

Techniki uczenia się; 

Teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa cz. I; 

Wstęp do nauk o bezpieczeństwie; 

Wychowanie fizyczne z samoobroną. 
 

 

Najwyższe oceny nauczycieli 

mgr inż. Z. Tuszyński 5,0 

dr inż. H. Mierzejewska 5,0 
 

Najniższy wynik – 4,85 
  

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?  4,90 



 

 

Czy wykładowca przygotował i udostępnił on-line materiały dydaktyczne? 
4,96 

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób 

ich oceniał?  4,96 

Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki 

stopień kultury osobistej?  4,96 

Czy wykładowca utrzymywał regularny kontakt na odległość ze studentami w ramach 

prowadzonego przedmiotu? 4,95 

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 
4,95 

 

  

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 

Ocena organizacji zajęć  4,75 

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E 

oceniam na  
4,62 

Ocena pracy dziekanatu 4,75 

Ocena pracy biblioteki 4,93 

 

Tabela 3. Skala obecności 

Skala obecności studentów w 

zajęciach (w %) 

Studia I stopnia, semestr 1 

100 % 

 


