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Rady WR AWF Warszawa z dnia 8.12.2015

PROCEDURA ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA WYDZIALE REHABILITACJI AWF W WARSZAWIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 66/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie: określenia zasad i
trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWF Warszawa będącej
elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia ankiety
dotyczącej nakładu pracy studenta każdy z pracowników prowadzący wykłady lub
ćwiczenia podlega ocenie przez studentów na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie,
wprowadza się zapisy:
• Przed rozpoczęciem każdych zajęć Wykładowca jest zobowiązany do omówienia
treści merytorycznej programu przedmiotu, zgodnie z Kartą Przedmiotu.
• Należy poinformować studentów o zasadach realizacji i weryfikacji przedmiotowych
efektów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacyjną.
• Nie wyróżnia się ankiet w zależności od rodzaju i formy prowadzonych zajęć.
• Ankieta przechodzi do dalszej analizy jeśli:
- wszystkie pola są zapełnione, to znaczy, że na wszystkie pytania udzielono
odpowiedzi zgodnie z dostarczoną instrukcją,
- prawidłowo wypełniło ankietę minimum 25% i nie mniej niż 7 osób,
- jeśli tekst w polu „Inne Uwagi” zwiera sformułowania obraźliwe lub
wulgarne ankieta jest wyłączona z dalszej analizy.
• W przypadku gdy liczba prawidłowo wypełnionych ankiet jest mniejsza niż 25% i
poniżej 7 ankiet, ankiety podlegają ocenie indywidualnej, a wynik nie będzie
uwzględniany w ogólnej ocenie pracownika.
• Ankietę wypełnia student w semestrze zakończenia przedmiotu.
• W ocenie pracownika uwzględnia się wyniki ankiet z wszystkich prowadzonych
przedmiotów łącznie po zakończeniu roku akademickiego.
• Na podstawie sumy uzyskanych punktów ocena ratingowa nauczyciela jest
następującą:
1-25 pkt – nauczyciel słaby – ocena 2
26-50 pkt – nauczyciel przeciętny – ocena 3
51- 75 pkt – nauczyciel dobry – ocena 4
76 – 100 pkt - nauczyciel wyróżniający – ocena 5

ANKIETA
Opinia studenta dotycząca wypełnienia obowiązków
dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.
Prowadzący:
Przedmiot:
Rok:
Semestr:
Poziom studiów:
Informacja:
W każdym z 4 bloków tematycznych nauczyciel uzyskuje maksymalnie 25 punktów, które należy
wpisać do kwadratowego pola, według następującej zasady:

PUNKTY
OCENA

25-19
5

20-14
4

13-7
3

6-0
2

1. Merytoryczna ocena zajęć
(np. więź wiedzy z praktyką, bogata treść, różnorodne źródła, współczesny stan wiedzy,
przekazywana wiedza zgodnie z zapisami w karcie przedmiotu, możliwość nabycia
umiejętności praktycznych i/lub klinicznych)
2. Sposób przekazywania wiedzy
(np. wykład dokumentowany elektronicznie, wartościowy poglądowo, zaspokojenie
oczekiwań słuchaczy, wykłady spójne, logiczne, możliwość dyskusji i zadawania pytań,
uwzględnianie zmian programowych w ramach danego przedmiotu, ćwiczenia angażujące
całą grupę, wdrożenie i nauczanie obsługi aparatury i urządzeń rehabilitacyjnych,
właściwe nauczanie postępowania klinicznego z pacjentem)
3.

Zaangażowanie prowadzącego
(np. życzliwość i dobry kontakt ze studentami, dobre technicznie i poglądowe
przygotowanie prowadzącego, wyjaśnianie wątpliwości, udzielanie dodatkowych
informacji, dostępność i użyteczność materiałów dydaktycznych, przestrzeganie
kryteriów zaliczenia przedmiotu, dbanie o estetykę miejsca zajęć)

4. Organizacja zajęć
(np. przestrzeganie regulaminu, punktualność i pełne wykorzystywanie czasu zajęć,
panowanie nad grup, eliminowanie zachowań prowadzących do utrudnienia zajęć,
dostępność prowadzącego w trakcie konsultacji/dyżurów, omówienie zasad zaliczania
przedmiotu, dbałość o bezpieczeństwo na zajęciach)

RAZEM (pozycja 1+2+3+4)
1-25 pkt – nauczyciel słaby – ocena 2
26-50 pkt – nauczyciel przeciętny – ocena 3
51- 75 pkt – nauczyciel dobry – ocena 4
76 – 100 pkt - nauczyciel wyróżniający – ocena 5
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Ocena realizacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych
Tak*
1

Czy efekty kształcenia zostały przedstawione?

2

Czy efekty kształcenia zostały zrealizowane?

3

Czy dokonano ewaluacji uzyskanych efektów kształcenia ?

Nie

*zaznacz wybrane pole znakiem X

1

Opcjonalnie. Bez wypełnienie rubryki „Inne Uwag” Ankieta jest także ważna, przy spełnieniu innych
warunków.

