
Kierunek Pedagogika studia I i II stopnia 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

Semestr zimowy 2021/2022 

W semestrze zimowym została przeprowadzona ewaluacja na kierunku pedagogika 

dotycząca pracy wykładowców, pracy dziekanatu oraz organizacji studiów. Studenci mieli 

również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania a także pracy biblioteki w Akademii 

Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. W badaniu wzięło udział 46 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 zimowym 2021/2022 

Pedagogika I stopień  

Studentów biorących udział w badaniu 30 

Przedmioty poddane ewaluacji  

 

Najwyższe oceny nauczycieli  

Dr Magdalena Lemska  – 5,0 

Dr Wioleta Engler – 4,97 

Dr Piotr Kulikowski – 4,91 

Mgr Regina Abakanowicz  – 4,91 

Najniższy wynik – 4,06 

 

 

 

 

BHP w instytucjach oświatowych 

Komunikacja interpersonalna i społeczna 

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty 

Socjologia 

Technologie informacyjne 

Język angielski 

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Warsztat umiejętności wychowawczych 

Wychowanie przez sztukę i wprowadzenie w kulturę 



Tabela Wyniki ogólne  

Pytanie Odpowiedzi 

Skala 1-5 
„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 4,68 

Określone wymagania 

egzaminacyjne/zaliczeniowe w oparciu o  

sylabus 

4,72 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły  zawsze 

zgodnie z planem 

4,83 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można 

było z nim nawiązać kontakt 

4,82 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych 

i środków audiowizualnych 

4,84 

Nauczyciel starał się przekazać elementy 

praktyczne 

4,79 

 

 

Ewaluacja pracy dziekanatu, organizacji zajęć, satysfakcja ze studiowania, praca 

biblioteki  w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych   

Pytanie Odpowiedzi 

Skala 1-5 
„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Ocena organizacji zajęć 4,56 

Ocena pracy dziekanatu 4,78 

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E oceniam na    4,38 

Ocena Pracy Biblioteki  4,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2021/2022 

Pedagogika II stopień  

Studentów biorących udział w badaniu 16 

Przedmioty poddane ewaluacji  
 

 

 

 

 

 

Najwyższe oceny nauczycieli  

Dr hab. Zbigniew Korsak – 4,96 

Dr Sylwester Zagulski  – 4,96 

Mgr Magdalena Kuligowska  – 4,95 

Dr hab. Mieczysław Ciosek  – 4,90 

Dr Teresa Jaworska  – 4,90 

 

Tabela Wyniki ogólne  

Pytanie Odpowiedzi 

Skala 1-5 
„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 4,87 

Określone wymagania 

egzaminacyjne/zaliczeniowe w oparciu o  

sylabus 

4,98 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły  zawsze 

zgodnie z planem 

4,98 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można 

było z nim nawiązać kontakt 

5,0 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych 

i środków audiowizualnych 

4,83 

Nauczyciel starał się przekazać elementy 

praktyczne 

4,93 

 

Instytucjonalny wymiar opieki, wychowania i kultury 
Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania 
Zagadnienia akulturacji 
Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka 
Aktualne problemy teorii kształcenia 



 

 

Ewaluacja pracy dziekanatu, organizacji zajęć, satysfakcja ze studiowania, praca 

biblioteki  w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych   

Pytanie Odpowiedzi 

Skala 1-5 
„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Ocena organizacji zajęć 3,81 

Ocena pracy dziekanatu 4,87 

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E oceniam na    4,81 

Ocena Pracy Biblioteki  4,93 

 

 

                                    Opracował  

dr Piotr Kulikowski  

 


