
Znak sprawy  

 

         

     

Uchwała Rady Programowej grupy kierunków studiów: gospodarka przestrzenna 

oraz zintegrowane planowanie rozwoju z dnia 26 lutego 2021 roku 

w sprawie przyjęcia dodatkowych zasad oceny zajęć i nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej                                 

i Gospodarki Przestrzennej UAM 

 

 

§ 1 

Na podstawie § 133 pkt 1 i 2 Statutu UAM Rada Programowa przyjęła dodatkowe zasady 

oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. 

 

§ 2 

Ocena prowadzonych zajęć i nauczycieli akademickich będzie prowadzona po 

zakończeniu zajęć, w formie ankiety zdalnej, przy wykorzystaniu kwestionariusza 

ankiety, stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

   Przewodnicząca Rady 

 

dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM 
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Załącznik nr 1 

Ankieta oceniająca nauczycieli akademickich 
 

Imię i nazwisko wykładowcy: ……………………………………………………….. 

Przedmiot: ……………………………………………………………………………. 

Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium (niewłaściwe skreślić) 

Kierunek, tryb studiów: ……………………………………………………………… 

Rok akademicki/ semestr: …………………………………………………………... 

Pytania: Zdecydowanie 

tak (5) 

Raczej 

tak (4) 

Częściowo 

(3) 

Raczej 

nie (2) 

Zdecydowanie 

nie (1) 

nie 

dotyczy (-) 

1. Czy zajęcia odbywały się 

terminowo? 

      

2. Czy prowadzący zajęcia był 

dostępny w czasie trwania 

dyżuru? 

      

3. Czy prowadzący zajęcia 

podał obowiązującą 

literaturę oraz warunki 

zaliczenia przedmiotu? 

      

4. Czy prowadzący zajęcia 

omawiał zagadnienia 

zgodne z sylabusem 

przedmiotu/zakresem treści 

przedstawionym na 

pierwszych zajęciach? 

      

5. Czy prowadzący zajęcia 

przekazywał wiedzę w 

sposób zrozumiały; 

komunikatywny? 

      

6. Czy wykładowca prowadził 

zajęcia w sposób ciekawy, 

zachęcający do dyskusji, 

przy wykorzystaniu 

ciekawych form 

prezentacji? 

      

7. Czy wykładowca prowadził 

zajęcia w taki sposób, który 

przygotował studenta do 

wykonania samodzielnej 

pracy (referat/projekt)? 

      

8. Czy prowadzący zajęcia 

wymagał na egzaminie 

treści przedstawionych na 

zajęciach? 

      

9. Czy wykładowca 

sprawiedliwie oceniał 

pracę/wiedzę studentów? 

      

10. Czy była(e)ś aktywna(y) na 

zajęciach? 

      

*Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając znak X w odpowiednią kratkę 
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Pytania otwarte: 

1. Czy wyniosłeś z zajęć coś interesującego? Co konkretnie? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wskaż najmocniejsze strony prowadzącego zajęcia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wskaż najsłabsze strony prowadzącego zajęcia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy coś byś zmieniła/y w sposobie prowadzenia zajęć? Co konkretnie? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dodatkowe uwagi:…………………………………………………… …………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


