
Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2014/15 semestr zimowy  
  
« Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 43 
« Przedmioty poddane ewaluacji: 
« Andragogika 
« Diagnoza psychopedagogiczna 
« Dydaktyka ogólna 
« Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej 
« Emisja głosu 
« Komunikacja interpersonalna i społeczna 
« Poradnictwo rodzinne 
« Praca socjalna w resocjalizacji 
« Przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW 
« Systemowa teoria rodziny 
« Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka 
« Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie matematyki 
« Tradycje badawcze w naukach społecznych 
« Warsztat umiejętności wychowawczych 
« Wybrane zagadnienia z hipoterapii 
« Zagadnienia z polityki społecznej 
  
Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela. 
  

Pytanie 
odpowiedzi: 

bardzo dobrze i dobrze- 
suma w procentach 

Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły 
zainteresowanie tematyką? 78 

Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w 
sposób kompetentny i rzetelny? 75 

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w 
sprawiedliwy sposób ich oceniał? 90 

Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i 
prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 91 

Uczestniczyłam/łem w zajęciach: 94 

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 931 

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań. 
  
  
Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć 
oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E: 
  

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze 

Ocena pracy dziekanatu 60 

Ocena organizacji zajęć 70 

Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 602 
2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań. 
  
Bardzo satysfakcjonujące są również sugestie i refleksje studentów odnośnie naszej Uczelni. Pomimo, że czasem 
podkreślają, że wykładowcy są wymagający,  to jednocześnie sami zauważają i dopisują, że to raczej dla ich dobra 
oraz dzięki temu oferowana jest im wysoka jakość edukacji. Sugerują również, że chcieliby uczestniczyć w większej 
ilości zajęć praktycznych. Wychodząc w stronę ich oczekiwań, od bieżącego roku akademickiego organizujemy 



Spotkania z Praktykami, na które zapraszamy pedagogów pracujących w zawodzie, aby podzielili się z nami Swoimi 
doświadczeniami. 
  
Jednocześnie bardzo nam miło, że studenci, szczególnie w komentarzach, pochwalili pracę dr Magdaleny 
Kiełbasiewicz, dr Anny Skuzińskiej, Prodziekan dr Kamili Zdanowicz- Kucharczyk oraz dr Wioletty Engler 
(„odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu”, „kompetentna”, „mająca dobry kontakt ze studentami”, itp.). Także 
gratulacje należą się „miłym Paniom z biblioteki”. 
  
Jako Uczelnia możemy według studentów popracować nad bardziej czytelną stroną internetową, która będzie mieć 
więcej informacji dla studenta (chociażby rozkład roku akademickiego), dogrzewaniem sal, unikaniem okienek 
między zajęciami. 
  
Na pewno uwzględnimy te sugestie w organizacji pracy na EUH-E w przyszłym semestrze.  
  
 


