
Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Rektora Nr 17/2007 

z dnia 30 maja 2007r. 
 

Ankieta nr 1 
Ocena studiowania 

(Kwestionariusz dla studentów AR w Krakowie oceniających jakość zajęć dydaktycznych w katedrze 
– zakładzie lub jednostkach ogólnouczelnianych) 
 
I. Dane o studencie 
 

1. Kierunek studiów      

2. Specjalność     

3. Rok studiów   

4. Rodzaj studiów:  a. stacjonarne                        b. niestacjonarne      

      - licencjackie                                                               

      - inżynierskie                                  

      -  magisterskie                                                         

      - uzupełniające magisterskie   

     - doktoranckie      

5. Rok akademicki   

6. Nazwa przedmiotu                                           

7. Rodzaj zajęć:  - wykład                               ćwiczenia                      

8. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia       

 Kryteria oceny 

                                                                                                                       A      B       C      D       E 

1. Atrakcyjność zajęć (rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, 
    stopień wykorzystania środków dydaktycznych) 

2. Sprecyzowanie wymagań wobec studentów  
     (warunki zaliczenia, egzaminu, zasady oceny pracy) 

3. Umiejętność przekazywania wiedzy 

4. Terminowość i punktualność zajęć oraz wykorzystanie czasu zajęć 

5. Komunikatywność pomiędzy prowadzącym a studentami  
 
6. Liczebność grup studenckich* 

 

Inne (uznane za istotne) 

A – ocena spełnia kryteria w stopniu wyróżniającym 
B - ocena spełnia kryteria w stopniu bardzo dobrym 
C - ocena spełnia kryteria w stopniu dobrym 
D - ocena spełnia kryteria w stopniu dostatecznym 
E - ocena nie spełnia kryteriów 
 
* - dotyczy ćwiczeń 



 
Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia Rektora Nr 17 /2007 
z dnia 30 maja 2007r. 

 
Ankieta nr 2 

Ocena studiowania 
(Kwestionariusz dla absolwentów AR w Krakowie do oceny kierunku studiów) 

Wypełnij wolne pola i zaznacz kwadraty z wybrana odpowiedzią 
 
I. Dane o studencie 
 
6. Kierunek studiów*   

7. Specjalność 

8. Okres  studiów  od                         do    
 
9. Rodzaj studiów:    a -stacjonarne                      b. niestacjonarne      
     - licencjackie                                                             

     - inżynierskie                                 

     - magisterskie                                                           

     - uzupełniające magisterskie       

     - doktoranckie    

5. Średnia ocena ze studiów        

 

II Organizacja studiów 

                                                                                                                   A      B       C      D       E 

1. Informacja o planie i programie studiów (katalog kursów)   

2. Oferta przedmiotów do wyboru przez studentów (elektywów)                              

3. Kolejność przedmiotów w planie studiów 

4. Równomierność obciążenia godzinami poszczególnych semestrów 

5. Praca dziekanatu /sekretariatu Studium Doktoranckiego 

6. Możliwości rozwoju i pracy w kołach naukowych 

 

III Zajęcia dydaktyczne 

1. Aktualność treści kursów 

2. Wielkość grup studenckich 

3. Dobór zajęć praktycznych do kierunku studiów 

 

IV Praca Biblioteki Głównej AR 

1. Dostępność literatury potrzebnej do zajęć 

2. Dostępność do komputerowych baz danych 

3. Warunki pracy w czytelni 

 

* Słuchacze studium doktoranckiego wpisują – studium doktoranckie  

 



V. Wydziałowa Pracownia Komputerowa 

                                                                                                                 A      B       C      D       E 

1. Możliwość korzystania z komputera pracowni wydziałowej 

2. Jakość oprogramowania 

3. Dostęp do Internetu 

 

VI Ocena ogólna 

W jakim stopniu studia w Akademii Rolniczej rozwinęły w Tobie:  

1. Wiedzę specjalistyczną 

2. Nawyk do samokształcenia 

3. Umiejętność pracy w zespole 

4. Umiejętności praktyczne 

 
 
Inne (uznane za istotne) 
 
 
A – ocena spełnia kryteria w stopniu wyróżniającym 
B - ocena spełnia kryteria w stopniu bardzo dobrym 
C - ocena spełnia kryteria w stopniu dobrym 
D - ocena spełnia kryteria w stopniu dostatecznym 
E - ocena nie spełnia kryteriów 
 

 

 

 

 


