
Kierunek Zarządzanie I stopnia 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

Semestr letni 2021/2022 

W semestrze letnim 2021/2022 została przeprowadzona ewaluacja zajęć na kierunku 

Zarządzanie dotycząca pracy wykładowców, pracy dziekanatu, biblioteki i organizacji studiów. 

Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania na Akademii Medycznych 

i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.  

W badaniu wzięło udział 19 studentów kierunku: Zarządzanie I stopnia, semestr 6 (Z6z). 

 

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 2021/2022 
 

Zarządzanie I stopień, semestr 6 (Z6z) 
Studentów biorących udział w badaniu: 19 

 

Przedmioty poddane ewaluacji: 

 Koncepcja współczesnego przywództwa; 

 Logistyczna obsługa klienta; 

 Logistyka międzynarodowa; 

 Negocjacje i mediacje; 

 Ochrona własności intelektualnej; 

 Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie; 

 Zarzadzanie projektami; 

 Zarządzanie transportem miejskim; 

 Animacja rozwoju osobistego; 

 Bezpieczeństwo publiczne; 

 Seminarium licencjackie. 
 

Najwyższe oceny nauczycieli 

 

 dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska 4,88 

 dr Wioleta Engler 4,88 
 

Najniższy wynik – 4,61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Wyniki ogólne 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy 
4,73 

Określone wymagania egzaminacyjne/zaliczeniowe w oparciu o  sylabus 
4,74 

Zajęcia rozpoczynały się i kończyły zawsze zgodnie z planem 
4,75 

Nauczyciel był życzliwy dla studenta, można było z nim nawiązać kontakt 
4,77 

Nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i środków audiowizualn. 
4,74 

Nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne 
4,77 

 

 

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

studiowania na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 

Pytanie 

Odpowiedzi 

Skala 1-5 

„1” – najniższa ocena 

„5” – najwyższa ocena 

  Studia I stopnia 

Ocena pracy dziekanatu 4,84 

Ocena organizacji zajęć  4,42 

Ocena satysfakcji studiowania na AMiSNS 4,58 

Ocena pracy biblioteki 4,79 

 

 

Tabela 3. Skala obecności 

Skala obecności studentów Z1z w 

zajęciach (w %) 

Studia I stopnia, semestr 1 

86,58 % 

 


