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ANALIZA ANKIET STUDENCKICH ZA SEMESTR LETNI 2017/2018 W KWESTII OCENY 

WYKŁADOWCÓW POD KĄTEM JAKOŚCI WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW DYDAKTYCZNYCH  

 

 

Analiza ankiet studenckich przekazanych do oceny przez Dziekanat MSOŚ nie wykazała 

istotnych zmian (szczególnie o charakterze negatywnym), w stosunku do roku 

akademickiego 2016/2017 oraz do semestru zimowego 2017/2018  

 

Pojedyncze oceny negatywne (na poziomie 2, niedostateczny) były oczywiście 

formułowane, lecz nie zawierały żadnego uzasadnienia, zaś obdarzeni nimi wykładowcy 

od innych studentów otrzymywali oceny dobre lub bardzo dobre. W niektórych 

przypadkach ocena negatywna była jedyną oceną (np. ze składu 15 osobowej grupy) co 

równie dobrze może oznaczać, że ocena ta była formułowana np. przez studenta, który 

nie otrzymał zaliczenia z ćwiczeń lub został w ich trakcie nisko oceniony – w tym 

momencie, paradoksalnie, należy wręcz taką ocenę zapisywać danemu wykładowcy na 

plus. Uwagę zwraca jedynie zróżnicowana skala ocen w przedmiocie Różnorodność 

biologiczna - fauna Polski (średnia 3,65 przy 6 osobach oceniających). W takiej sytuacji 

trudno o formułowanie jakichkolwiek rekomendacji poprawy, skoro brak konkretnych 

zarzutów do prowadzących, zaś negatywne oceny nie powinny być włączane do średniej 

ocenie punktowej dydaktyki prowadzonej przez wykładowców.  

 

Tym bardziej na wyróżnienie mogą zasługiwać wykładowcy, których przedmioty były 

oceniane z wysoką średnią przy więcej niż 5 ocenach oraz dla których studenci wystawili 

bardzo pozytywne komentarze (oczywiście także są to jednostkowe przypadki).  

 

Wyróżnić można następujące zajęcia:  

 

• Dzieje życia na Ziemi – Jolanta Muszer – śr. ocen 4.87 (ćw.) oraz 4.95 (w.) przy 6 oraz 

9 odpowiedziach. Także pozytywne komentarze studentów.  

• Zarządzanie bioróżnorodnością (9 prowadzących) – średnia 4.9 przy 9 osobach 

oceniających  

 

 



• Teoria ewolucji – średnia 4.8 przy 5 osobach oceniających.  

• Instrumenty prawne w ochronie środowiska - Wojciech Drzewicki – śr. ocen 4.19 

(ćw) i 4.67 (w) przy 5 odpowiedziach. Pozytywny komentarz dotyczący wykładu.  

• Ochrona przyrody w krajobrazie (6 prowadzących) – średnia ze wszystkich ocen 4.6 

przy 6 osobach oceniających.  

 

A także:  

• Różnorodność biologiczna - flora Polski (3 prowadzących) – średnia ocen 4.95 

jednak przy 3 osobach oceniających  

• Wpływ inwestycji na bioróżnorodność (3 prowadzących) – ocena i waloryzacja II – 

średnia ocen 4.6 (3 osoby)  

• Ekosystemy lądowe (ćw. teren, 3 prowadzących) – średnia ze wszystkich ocen 4.72 

(3 osoby).  

 

Niektórzy wykładowcy również otrzymali oceny bardzo dobre, ale np. przy tylko jednym 

oceniającym ich zajęcia studencie. Takie oceny musimy więc, podobnie jak oceny 

negatywne pominąć jako mało reprezentatywne.  

 

Pozytywne komentarze dotyczą także wykładowców prowadzących przedmioty 

Zanieczyszczenia atmosfery, Geologia dynamiczna – zajęcia terenowe oraz 

Geologia gospodarcza – zajęcia terenowe.  
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