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W badaniu ewaluacyjnym wzięło udział 272 studentów I i II stopnia na kierunku pedagogika. 
Natomiast ewaluacji poddano pracę 17 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 
kierunku pedagogika. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość wyrażenia opinii 
przez studentów na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz podejścia do wykonywanych 
obowiązków akademickich wykładowców na kierunku pedagogika. Wartym podkreślenia jest, 
iż studenci dokonujący oceny oprócz możliwości dokonania oceny pracy poszczególnych 
nauczycieli akademickich mieli również możliwość uzasadnienia dokonanych wyborów. 
  
Uzyskane w trakcie ewaluacji wyniki są bardzo zadowalające. Okazało się bowiem, że poddani 
ewaluacji nauczyciele akademiccy uzyskiwali w zdecydowanej większości pozytywne bądź 
wyróżniające oceny dotyczące ich pracy. Pokazuje to, iż kadra naukowo-dydaktyczna w 
prawidłowy i pożądany sposób realizuje swoje obowiązki akademickie, a tym samym w 
odpowiedni sposób przygotowuje studentów do realizacji przyszłych obowiązków 
zawodowych, umożliwiając zdobycie w tym zakresie wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności 
ale również kompetencji. 
  
Na szczególną uwagę zasługują dr Sylwester Zagulski, mgr Małgorzata Kaczmar oraz mgr 
Magdalena Kuligowska, którzy uzyskali wszystkie oceny na poziomie wyróżniających. 
Ponadto Dr hab. Mieczysław Ciosek, Dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, Dr Aneta 
Kobylińska, Dr Anna Skuzińska oraz Mgr Regina Abakanowicz stanowią grono nauczycieli 
akademickich, którzy uzyskali oceny wyróżniające w ponad 80 %. 
Dziękujemy studentom za wnikliwą i konstruktywną ocenę, która stanowi najważniejszy 
wyznacznik naszej pracy. 
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz wysoki poziom 
dydaktyczny ich pracy. 
  
  
Szczegółowe informacje objęte ewaluacją 

Prof. zw. dr hab. Cezary Jan Obracht-Prądzyński 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  42,4 % 57,6 % 

- zajęcia z profesorem są dobre, zrozumiałe, informacje dobrze przekazywane, przygotowanie do 
egzaminu bardzo dobre; egzamin i warunki dogodne dla studenta; zawsze punktualny i rzetelny i 
wyrozumiały dla studenta 
- wykłady są rzeczowe; komunikacja z profesorem jest bez zastrzeżeń, przestrzega regulaminu 
studiów; jest wymagającym profesorem, nie toleruje spóźnień, co bardzo szanuję 
- w sposób ciekawy obrazuje studentom zajęcia 
- wyjątkowo interesujące i ciekawe wykłady, mnóstwo ciekawostek z wielu branży z całego świata 
- profesor swoim sposobem mówienia zachęcał mnie do uczestnictwa w zajęciach i dokładnego 
słuchania 
- bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, dużo przykładów i wplecione anegdoty, poważnie traktuje 
swój przedmiot i podejście do studenta ; wysokie wymagania w zakresie wiedzy 
- wykładowca określił swoje wymagania na pierwszych zajęciach; wykłady prowadzone są w 
sposób przystępny dla studenta 
- na zajęciach obowiązują zasady, których przestrzeganie pomaga w prowadzeniu zajęć 
- jest bardzo wymagający, aczkolwiek ma dobre podejście do studentów 

  
 
 
 



Prof. dr hab. Ali Salikhov 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

6 % 38,2 % 55,8 % 

- dobrze prowadzi zajęcia, mimo różnic językowych, zawsze punktualny ; wymagania 
egzaminacyjne dobre dla studenta 
- profesor super prowadzi zajęcia, tematy są zrozumiałe; zakres zaliczeniowy profesor określa 
precyzyjnie 
- prowadzący prezentuje dobra postawę nauczyciela; ma szeroki zakres wiedzy 
- punktualny, przesympatyczny; jasno określa tematykę zajęć, pozytywnie nastawiony do 
studentów 
- brak prezentacji, za dużo daje zagadnień 
- ciekawie prowadzone zajęcia; ugodowy w stosunku do studentów 
- jedynym i podstawowym problemem jest bariera językowa, która mimo obecności tłumacza 
stwarza trudności w skupieniu się i zrozumieniu dokładnego przekazu 
- przekazywane informacje bardzo interesująco, dostosowane do potrzeb studenta 

  
  

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  100 %   

- osoba punktualna i komunikatywna 
- ciekawie prowadzi zajęcia, jest bardzo pozytywnie nastawiony do studentów 
- przekazał wiedzę zrozumiale, jest sympatyczny i wprowadza miłą atmosferę 
- pozytywnie nastawiony wobec studentów 
- pozytywnie nastawiony do zajęć i przygotowany do zajęć 
- klarowność prowadzenia wykładów 

  

Dr hab. Zbigniew Korsak 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  37,5 % 62,5 % 

- ciekawie prowadzone zajęcia, potrafi wzbudzić u studenta zainteresowanie 
- jasne wymagania dotyczące zaliczeń; komunikatywny, znajduje wspólny język ze studentami 
- zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy 
- wystawiane oceny są sprawiedliwe i zgodne z wymaganiami 
- wywiązuje się ze swoich obowiązków 
- sympatyczny, wyrozumiały, dokładny w wykonywanych obowiązkach; zajęcia prowadzone w 
sposób rzetelny, zgodny z przedmiotem, kompetentny 
- życzliwa postawa wobec studenta, ciekawie prowadzone zajęcia z wieloma przykładami z życia, 
które w znaczącym stopniu pozwalają zrozumieć przekazywany materiał 
- jest konkretny, mówi czego oczekuje 
Ma bardzo dużą widzę, którą chętnie przekazuje studentom 

  

Dr hab. Mieczysław Ciosek 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  19,5 % 80,5 % 



- wykłady były ciekawie przeprowadzone; terminy, które zostały objęte na egzaminie zostały 
zrealizowane w trakcie zajęć 
- na szczególną uwagę zasługuje fakt otwartości na potrzeby studentów 
- wszystkie wiadomości były przekazywane jasno i rzeczowo; zostały również przekazane 
wszystkie wiadomości odnośnie zaliczenia, jego formy oraz termin, a także wszystkie jego warunki 
- zawsze punktualny, przestrzega regulaminu studiów, wyraźnie określa wymagania 
- z pasją przekazuje studentom wiedzę, potrafi zainteresować tematem; niezwykle ciepły, życzliwy, 
kulturalny człowiek i sprawiedliwy; „ludzki” w podejściu do studentów 
- komunikatywny, wymagający, co jest pozytywem 
- wykłady były prowadzone profesjonalnie, merytorycznie na bardzo wysokim poziomie; życzliwy, 
punktualny; współpraca ze studentami przebiegała bez problemów 
- zajęcia były bardzo merytoryczne pełne informacji 

  
  

Dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  12,5 % 87,5 % 

- zawsze przygotowany na zajęcia 
- zajęcia były interesujące i urozmaicane 
- zajęcia przeprowadzone w interesujący sposób, wiadomości przekazywane w prosty i zrozumiały 
sposób; wykładowca zawsze był przygotowany do zajęć 
- punktualny, forma zaliczenia adekwatna do przekazanej wiedzy 
- dobre podejście do studentów; zajęcia  prowadzone z pasją 
- zawsze punktualny, bardzo pomysłowy i kreatywny w prowadzeniu zajęć 

  
  

Dr Aneta Kobylińska 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  18,2% 81,8 % 

- rzetelna, punktualna, słowna; profesjonalna w tym co robi 
- jasno wyznaczyła warunki egzaminu, jest punktualna i komunikatywna 
- osoba pozytywna, komunikatywna, punktualna, wymagająca, ale nie do przesady 
- dokładnie i ciekawie przekazuje informacje; jest zawsze na czas, osoba zawsze pomocna 
- jest zawsze profesjonalnie przygotowana do każdych zajęć; jej zajęcia pobudzają umysł do 
myślenia 
- zaangażowanie w wykonywaną pracę 
- zajęcia prowadzone we właściwej kolejności 
- przestrzeganie regulaminu studiów 

  

Dr Maria Teresa Gładyszewska 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  100 %   

- komunikatywna, jest przygotowana do zajęć 
- punktualna i przygotowana do zajęć 
- merytorycznie prowadzi zajęcia, jest pozytywnie nastawiona do studentów 
- duży zakres przekazywanej wiedzy, jasno określa wymagania 
- ciekawie prowadzi zajęcia, jest punktualna i komunikatywna 



- rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, zajęcia prowadzone są w sposób zrozumiały a materiały 
przekazywane z dużą starannością 
- wykazuje się dużym zaangażowaniem, jasno i klarownie przekazuje treści prowadzonych zajęć 

  
  

Dr Anna Skuzińska 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  16,6 % 83,4 % 

-zawsze gotowa pomóc studentowi; przygotowana do zajęć, bardzo pozytywna i ciepła 
- sposób tłumaczenia jasny i klarowny 
- osoba zawsze otwarta by pomóc; zawsze przygotowana do zajęć; prowadzone zajęcia zawsze 
są interesujące; przestrzega regulaminu studiów; punktualna 
- formy zaliczeń są zawsze dokładnie sprecyzowane 
- wysoki poziom kultury i wiedzy, jest szczera, poważnie traktuje innych 
- zawsze przygotowana do zajęć, wszystkie zagadnienia teoretyczne bardzo dobrze omówione 
- prowadzi zajęcia z pełnym zaangażowaniem; sprawiedliwie ocenia pracę studenta 
- określa w sposób jasny i rzeczowy a przede wszystkim zrozumiały wymagania zaliczeń 
przedmiotów 

  
  
  

Dr Sylwester Zagulski 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

    100 % 

- bardzo ciekawe prezentacje przekazywane na wykładach, wysoki poziom wiedzy merytorycznej 
- bardzo wysoka jakość prowadzonych zajęć, wysoki poziom wiedzy; wysoki poziom kultury 
osobistej oraz dyscypliny w czasie prowadzenia zajęć 
- prowadzący zajęcia wyjaśnia szczegółowo i określa wymagania odnośnie zaliczenia przedmiotu 
- komunikatywność na bardzo wysokim poziomie świadcząca o dużej wiedzy dydaktycznej 
odnośnie prowadzonych zajęć 

  

Dr Teresa Jaworska 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  55,5 % 44,5 % 

- zajęcia były zrealizowane planowo, zaliczenia egzaminu zostały w pełni objaśnione 
- nauczyciel jasno przedstawił oczekiwania i zasady; punktualna; sposób przekazywania treści 
dostosowany do potrzeb studentów 
- prowadząca zajęcia to osoba, która w bardzo obrazowy sposób przekazuje wiadomości 
studentom; w razie potrzeby można było zadawać pytanie poprzez udostępnionego maila nawet 
w dni, kiedy nie odbywały się zajęcia 
- bardzo rzeczowe ujmowanie tematów; punktualna i zasadnicza; przestrzeganie regulaminu 
studiów wzorowe 
- życzliwa dla studentów; jasno i konkretnie określiła wymagania edukacyjne, zawsze w pełni 
wykorzystywała czas na przekazanie wiedzy 
- wymagająca, ale to jest na plus 
- ciekawe zajęcia, wspaniała komunikatywność, ma dobry kontakt ze studentami, jest 
zaangażowana w swoją pracę, pomocna, obiektywna 



- przekazuje widzę w sposób łatwy do zapamiętania, nawiązuje dobry kontakt ze studentami, 
angażuje się w to co robi, zależy jej na dobrym wykształceniu studentów 

  
  
  

Dr Joanna Nowak 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  30 % 70 % 

- prowadzone zajęcia na wysokim poziomie; wymagania odnośnie egzaminu zostały jasno 
określone,; komunikatywność na wysokim poziomie; zawsze punktualna 
- bardzo doświadczony „przewodnik” pod względem merytorycznym i metodycznym 
- ocenia sprawiedliwie; motywuje studentów do twórczego działania; umiejętnie tworzy przyjazny 
klimat w trakcie zajęć, co pozwala na budowanie atmosfery sprzyjającej rozbudzaniu ciekawości i 
chęci zdobywania wiedzy przez studentów 
- prowadzi zajęcia w bardzo ciekawy i atrakcyjny PRAKTYCZNY sposób co pozwala na 
pogłębianie umiejętności praktycznych; jest bardzo komunikatywna; sprawiedliwa, jasno określa 
wymagania zaliczeniowe 
- z szacunkiem odnosi się do studentów, prowadzi zajęcia w sposób ciekawy; ocenia sprawiedliwie 

  

Mgr Agnieszka Łuńska 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  30 % 70 % 

- zawsze punktualna; zajęcia prowadzone na wysokim poziomie; wymagania odnośnie zaliczenia 
jasno sprecyzowane i konkretne; stosunek wobec studentów bardzo miły 
- bardzo dobry stosunek ze studentami; prowadzi zajęcia w niekonwencjonalnej formie, w sposób 
praktyczny, interesujący 
- motywuje studentów do samodzielnego i twórczego działania 
- zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co pogłębia umiejętności praktyczne 
- jasno określa wymagania egzaminacyjne 
- jest sprawiedliwa wobec studentów 
- bardzo dobra komunikacja ze studentami, twórcze zajęcia, które można wykorzystać w praktyce 
zawodowej 
- posiada bardzo szeroką wiedzę i potrafi ją przekazać w sposób zrozumiały; zajęcia były 
prowadzone w sposób praktyczny a wiedza, którą uzyskałam przyda mi się w pracy zawodowej 

  
  

Mgr Karolina Lasota-Mincewicz 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  43,7 % 56,3 % 

-ciekawy przebieg zajęć, wzbudzenie dużego zainteresowania u studentów, sympatyczna, 
sumienna, pomocna 
- zajęcia prowadzone w interesujący sposób; nauczyciel był zawsze dobrze przygotowany; 
indywidualne podejście do studenta 
- jasno przedstawia wymagania związane zaliczeniem przedmiotu 
- potrafi w jasny sposób wytłumaczyć tematykę zajęć 
- jedyną wadą jest, że daje dużo materiałów do przerobienia 



- sympatyczna, miła, materiały na zajęcia były dobrane w sposób prawidłowy;  w trakcie 
prowadzenia zajęć skupiona na studentach a nie na materiale; dała możliwość rozwoju, oraz 
zdobycia wiedzy rozbudzała motywację 
- stawia jasne wymagania; wymaga myślenia; punktualna i nastawiona na studentów. 
- sposób zaliczenia przedmiotu jest jasny i klarowny a oceny wystawiane są w sposób sprawiedliwy 
- wymagania zaliczeniowe na odpowiednim poziomie 
- przestrzega regulaminu oceniania 
- posiada ogromną wiedzę oraz umiejętności do jej przekazywania 

  

Mgr Regina Abakanowicz 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

  8,3 % 91,7% 

- świetnie prowadzi zajęcia, często w formie dyskusji, dlatego nie są one nudne; ciepła 
uśmiechnięta, przychylna studentom, punktualna 
- wobec studentów jest wymagająca ale zawsze przy tym pomocna; wymagania zaliczeniowe są 
zawsze jasno sprecyzowane i wyjaśnione; przestrzega regulaminu studiów 
- osoba kompetentna, wyrozumiała i szczera 
-wymagająca od studenta wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie 
- umie zaciekawić studenta 
- bardzo dobrze wykonuje swoją pracę 
- zmusza do myślenia, uczciwie ocenia 
- lubię kiedy obiektywnie i pozytywnie ocenia wykonaną pracę 
- w ciekawy sposób przedstawia wiedzę oraz w taki sposób, że można zapamiętać tematykę 

  

Mgr Małgorzata Kaczmar 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

    100 % 

- zajęcia urozmaicane, ciekawe, zawsze w dobrej atmosferze 
- praktyczny wymiar zajęć, pomoże nam w przyszłej pracy 
- udzielane były cenne wskazówki 
- zajęcia prowadzone w interesujący sposób, co pozwalało na uzyskanie dużej wiedzy 
- punktualna, komunikatywna; jasno określone zasady i formy zaliczenia; zajęcia kreatywne można 
z nich wyciągnąć ogromną wiedzę 
- bardzo wiele można nauczyć się od prowadzącej zajęcia, ponieważ kładzie ogromny nacisk na 
praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy 
- dużo rad z własnego doświadczenia 
- zajęcia praktyczne, brak suchej nie przydatnej teorii; chętnie pomaga studentom 

  

Mgr Magdalena Kuligowska 

Negatywna Pozytywna Wyróżniająca 

    100 % 

- bardzo ciekawe tematy poruszane na zajęciach, podpierane autentycznymi wydarzeniami 
- bardzo wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak również praktycznej; wiedza 
przekazywana w ciekawy i umiejętny sposób świadczącym o doświadczeniu praktycznym , 
zdyscyplinowana 
- punktualna; komunikatywność na bardzo wysokim poziomie 



- wymagania odnośnie zaliczenia wyjaśnione szczegółowo na pierwszych zajęciach; 
komunikatywność na wysokim poziomie świadcząca o dużej wiedzy na dany temat 

  
 


