
Wyniki ewaluacji zajęć - rok akademicki 2015/2016 - semestr letni 
  
Zakres ocen: 1 – 5 
Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika: 4,69 
Najlepiej ocenieni wykładowcy: dr Piotr Kulikowski (4,96), dr Joanna Nowak (4,96) 
Najniższa ocena: 4,34 
Ocena pracy dziekanatu: 4,09 
Ocena organizacji zajęć: 4,36 
Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E: 4,14 
  

 

  
Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy  
  
Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 54 
Przedmioty poddane ewaluacji: 
« Pedagogika specjalna 
« Propedeutyka pedeutologii 
« Rozwój osobisty i zarządzanie wiedzą 
« Systemowa teoria rodziny 
« Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką 
« Metodyka badań społecznych i humanistycznych 
« Aktualne problemy teorii wychowania 
« Pedeutologia 
  
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? 82 

Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób 
kompetentny i rzetelny? 92 

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w 
sprawiedliwy sposób ich oceniał? 91 

Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i 
prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 89 

Uczestniczyłam/łem w zajęciach: 90 

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 941 

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 78 

Ocena organizacji zajęć 80 

Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 802 
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, organizujemy Spotkania z Praktykami, na które 
zapraszamy pedagogów pracujących w zawodzie, aby podzielili się z nami Swoimi doświadczeniami. 
  
Jednocześnie bardzo nam miło, że studenci najlepszą ocenę wystawili Panu Doktorowi Piotrowi Kulikowskiemu. 
Gratulujemy Panie Doktorze! 
  

  

Kierunek Pedagogika 
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