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PROTOKÓŁ EWALUACJI 

Kierunek Zarządzanie, studia I stopnia 
Semestr letni 2020/2021 

 W semestrze zimowym została przeprowadzona ewaluacja zajęć prowadzonych one- 
line na kierunku Zarządzanie dotycząca pracy wykładowców, pracy dziekanatu i 
organizacji studiów. Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania 
w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.  
W badaniu wzięło udział 32 studentów Kierunku Zarządzanie I stopnia: 

 semestr 1; Z1z- 16 studentów ,  
 sem.5- Z5z,  4 studentów, 
 sem. 3- Z3z- 12 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 2020/2021 
 

Zarządzanie I stopień, semestr 1 Z1z 
 
Liczba studentów biorących udział w badaniu: 16 
 
Przedmioty poddane ewaluacji: 
 

1. Ekonomia społeczna – konwersatorium 

2. Makroekonomia-wykład 

3. Makroekonomia-ćwiczenia 

4. Matematyka- konwersatorium 

5. Podstawy prawoznawstwa-konwersatorium 

6. Podstawy zarządzania-ćwiczenia 

7. Technologie informacyjne-ćwiczenia 

8. Techniki pisania prac i pozyskiwania źródeł-konwersatorium 

9. Techniki uczenia się-konwersatorium 

 
Najwyższe oceny nauczycieli: 
 
dr Wojciech Błaszkowski- 4,68 

dr Sylwester Zagulski- 4,61 

dr Miłosz Kaczyński- 4,61 

 
Najniższy wynik: 
 
4,19  
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Tabela 1. Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 
Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 
„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 4,18 

Określone wymagania egzaminacyjne/zaliczeniowe w 

oparciu o  sylabus 4,54 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły  zawsze zgodnie z 

planem  4,65 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można było z nim 

nawiązać kontakt 4,70 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i 

środków audiowizualn. 4,50 

Nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne 4,40 

Uczestniczyłem/-am w zajęciach (podać w %) 94,9% 

 
Ewaluacja pracy dziekanatu, 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 3 

Ocena pracy dziekanatu  4,41 

Ocena organizacji zajęć 2,83 

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E 
oceniam na 

3,83 

Ocena pracy biblioteki 4,50 
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Zarządzanie I stopień, semestr 3 
 
Liczba studentów biorących udział w badaniu: 12 
 
Przedmioty poddane ewaluacji: 

1. Ekonomika produkcji-wykład 
2. Informatyka w zarządzaniu-wykład 
3. Język angielski-ćwiczenia 
4. Marketing- wykład 
5. Polityka społeczno-gospodarcza-wykład 
6. Prawo pracy- konwersatorium 
7. Rachunkowość finansowa 
8. Świadomość społeczna i kulturowa współczesnego człowieka-konwersatorium 
9. Informatyka w zarządzaniu-ćwiczenia 
10. Marketing-ćwiczenia 
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykład 

 
 
 

Najwyższa ocena nauczycieli 
 
dr Andrzej Hurło- 4,72 
dr hab. Zbigniew Korsak-4,67 
dr hab. Mariola Brzezińska- 4,95 
 
Najniższy wynik: 
4,17  
 
Tabela 1.  Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 
Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 
„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 4,41 

Określone wymagania egzaminacyjne/zaliczeniowe w 

oparciu o  sylabus 4,51 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły  zawsze zgodnie z 

planem  4,57 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można było z nim 

nawiązać kontakt 4,53 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i 

środków audiowizualn. 4,55 
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Nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne 4,57 

Uczestniczyłem/-am w zajęciach (podać w %) 98,33% 

 
 
 
  
Ewaluacja pracy dziekanatu, 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 3 

Ocena pracy dziekanatu  4,75 

Ocena organizacji zajęć 3,95 

Satysfakcja studiowania w EUH-E  4,50 

Ocena pracy biblioteki 4,63 
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Zarządzanie I stopień, semestr  6  Z6z 
 
Liczba studentów biorących udział w badaniu: 4 
 
Przedmioty poddane ewaluacji: 

1. Etyka w biznesie i sferze publicznej-wykład 
2. Język angielski-ćwiczenia 
3. Planowanie działalności gospodarczej-konwersatorium 
4. Praktyka specjalnościowa-ćwiczenia 
5. Regulacje prawne księgowości-konwersatorium 
6. Seminarium licencjackie- seminarium 
7. Strategie finansowe przedsiębiorstw-konwersatorium 
8. Zachowania organizacyjne 
9. Zarządzanie ryzykiem finansowym 
 

  
Tabela 1.  Wyniki ogólne 
 

Pytanie 

Odpowiedzi 
Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 
„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 4,78 

Określone wymagania egzaminacyjne/zaliczeniowe w 

oparciu o  sylabus 

4,88 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły  zawsze zgodnie z 

planem  

4,89 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można było z nim 

nawiązać kontakt 

4,72 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i 

środków audiowizualn. 

4,80 

Nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne 4,72 

Uczestniczyłem/-am w zajęciach (podać w %) 99,8% 

 
Najwyższy wynik: 
 
mgr Grażyna Janowicz- 5,0 
dr Izabela Seredocha-5,0 
dr Wojciech Błaszkowski-4,88 
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Najniższy wynik: 
4,11 
 
 Ewaluacja pracy dziekanatu, 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 3 

Ocena pracy dziekanatu  5,0 

Ocena organizacji zajęć 5,0 

Satysfakcja studiowania w EUH-E  5,0 

Ocena pracy biblioteki 5,0 

 

Sprawozdanie przygotowała: dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka- Koordynator Kierunku 

Zarządzanie 

 

                                                                                                                  

Elbląg, 24.01.2021r. 

 

                                                                                          

 


