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WYDZIAŁ
OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

DATA 15.11.2013r.

Hospitacje zajęć dydaktycznych

• 21 hospitacji zajęć dydaktycznych 

• 9 wykładów
• 11 ćwiczeń
• 1 ćwiczenia terenowe

• Geografia – 5
• Gospodarka przestrzenna – 7
• Geologia – 4
• Oceanografia – 5

• Studia I stopnia – 16
• Studia II stopnia - 5



WYDZIAŁ
OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

DATA 15.11.2013r.

Monitorowanie zasobów służących kształceniu oraz 
środków wsparcia dla studentów

• Fundusz Innowacji Dydaktycznych

• Błękitna Biotechnologia
• Laboratorium Fizyka Morza

• Szkoła Tutorów – 17 osób

• Kurs Dydaktyki Akademickiej – 2 osoby



WYDZIAŁ
OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

DATA 15.11.2013r.

Ankieta „Dziekanat przyjazny studentom” 

Jak ocenia Pan/i szybkość i efektywność załatwiania Pani/Pana spraw przez pracownika dziekanatu? 

Jak ocenia Pan/i życzliwość i kulturę osobistą pracownika obsługującego uczęszczany poziom i 
kierunek studiów na który Pani/Pan studiuje?

Czy informacje wypływające z dziekanatu są bieżące i łatwe do odbioru?

Czy uważa Pani/Pan, że godziny otwarcia dziekanatu dają pełną swobodę załatwiania spraw?

TAK/BDB RACZEJ TAK/DB RACZEJ NIE/ŹLE NIE/ B. ŹLE



Czy pracownik dziekanatu służy fachową poradą w sprawach studenckich?

Czy może Pan/i liczyć na pomoc i indywidualne rozpatrywanie kwestii dotyczącej Pani/Pana osoby?

Czy ma Pani/Pan problemy z załatwieniem spraw w dziekanacie?

Czy uważa Pan/i, że pracownik dziekanatu posiada odpowiednie kwalifikacje do spraw którymi się 
zajmuje?

Czy w Pani/a dziekanacie spotyka się Pani/Pan z kompetentną obsługę w zakresie pomocy materialnej?

TAK/BDB RACZEJ TAK/DB RACZEJ NIE/ŹLE NIE/ B. ŹLE



WYDZIAŁ
OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

DATA 15.11.2013r.

Ankietowe badania jakości kształcenia – Instytut Geografii

• Geografia – 50 zajęć
– 831 ankiet

• Gospodarka przestrzenna – 30 zajęć
– 599 ankiet

Ankietowe badania jakości kształcenia – Instytut Oceanografii

• Oceanografia – 62 zajęcia
– 1141 ankiet

• Geologia – 16 zajęć
– 329 ankiet



Prowadzący zachęcał do stawiania pytań bądź do dzielenia się wątpliwościami

Prowadzący odnosił się do studentów z szacunkiem i życzliwością

Zajęcia prowadzone były sumiennie

Słuchacze mogli konsultować się z prowadzącym w czasie jego dyżurów bądź w 
innych ustalonych terminach czy formach kontaktu

Zajęcia uważam za ważną dla mnie część moich studiów

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIENIE MAM ZDANIA

Ankietowe badania jakości kształcenia 



Treść zajęć była jasna i zrozumiała

Poruszane zagadnienia znacząco poszerzyły moja wiedzę i umiejętności

Czas zajęć był dobrze wykorzystany

Prowadzenie zajęć umożliwiało łączenie własnej wiedzy  i doświadczenia z nową 
wiedzą i umiejętnościami

Warunki uzyskania zaliczenia zostały jasno określone na jednych z pierwszych 
zajęć

Zakres i forma stawianych wymagań były związane z realizowaną treścią i 
założonymi celami zajęć

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIENIE MAM ZDANIA


