
WYNIKI EWALUACJI ZAJĘĆ 
 

Wyniki anonimowych ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i organizację 

procesu kształcenia w roku akademickim: 2020/2021 

 

Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE, studia I stopnia 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 
 

Semestr letni 2020/2021 
W semestrze letnim 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja zajęć 

prowadzonych stacjonarnie na kierunku ratownictwo medyczne 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 24 studentów kierunku ratownictwo medyczne 

I stopnia.  

 

Przedmioty poddane ewaluacji: 

1. Procedury ratunkowe przedszpitalne - konserwatorium 

2. Medycyna katastrof – konserwatorium 

3. Medyczne czynności ratunkowe – wykład 

4. Prawo w systemie ochrony zdrowia - wykład 

Ankietowani studenci: Rat - R6d 

Liczba wypełnionych ankiet: 24 

Skala przydzielanych punktów: 1-5 

 

Wykładowcy poddani ocenie: 

1.  dr n. med. Przemysław Wołoszyn - Procedury ratunkowe przedszpitalne 

konserwatorium 

2. lek. med. Ignacy Baumberg - Medycyna katastrof konserwatorium 

3. dr n. med. Andrzej Czerniewski - Medyczne czynności ratunkowe wykład 

4. dr Marta Kowalczyk - Ludzia - Prawo w systemie ochrony zdrowia wykład 

 

Ogólna ocena wykładowcy: 

1. dr n. med. Przemysław Wołoszyn - 4,8 

2. lek. med. Ignacy Baumberg - 4,7 

3. dr n. med. Andrzej Czerniewski - 4,8 

4. dr Marta Kowalczyk-Ludzia - 4,9 

 

 

 

 

 

 



Ocena organizacji zajęć: 4,4 

Satysfakcja studiowania w EUH-E: 4,5 

Ocena pracy dziekanatu: 4,7 
*Oceny są średnimi arytmetycznymi zliczonymi na podstawie punktacji przydzielanej przez ankietowanych 

studentów. 
 

Zadawane pytania: 

1. Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły 

zainteresowanie tematyką? 

2. Czy wykładowca przygotował i udostępnił materiały dydaktyczne? 

3. Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w 

sprawiedliwy sposób ich oceniał? 

4. Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował 

wysoki stopień kultury osobistej? 

5. W jakim % zajęć z tego przedmiotu uczestniczyłem/-am? 

6. Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 

7. Czy wykładowca utrzymywał regularny kontakt ze studentami w ramach 

prowadzonego przedmiotu? 

 

      Ocena organizacji zajęć            

                  

      Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam na             

                  

      Ocena pracy dziekanatu            

                  

 

 

 

Punktacja: 
  

1- najniższa ocena   
5 - najwyższa ocena  

 
 


