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1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr zimowy 2016/17 tak

raczej tak

trudno ocenić

raczej nie

nie

nie dotyczy
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1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr letni 2016/17 tak

raczej tak

trudno ocenić

raczej nie

nie

nie dotyczy
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1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr zimowy 2017/18 tak

raczej tak

trudno ocenić

raczej nie

nie

nie dotyczy
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1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr letni 2017/18 tak

raczej tak

trudno ocenić

raczej nie

nie

nie dotyczy



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr zimowy 2018/19 tak

raczej tak

trudno ocenić

raczej nie

nie

nie dotyczy
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1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr letni 2018/19 tak

raczej tak

trudno ocenić

raczej nie

nie

nie dotyczy
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1.1. Czy w Państwa ocenie proces
dydaktyczny na kierunku studiów,

na którym prowadzą Państwo
zajęcia zorganizowany jest

prawidłowo (sekwencja i liczba
przedmiotów, liczba godzin itp.)?

1.2. Czy mieli Państwo zastrzeżenia 
do współpracy dydaktycznej z 

innymi nauczycielami akademickimi 
na tym kierunku studiów – w 

szczególności w zakresie 
uzgadniania wymagań wobec 
studentów, treści nauczanych 

przedmiotów itp.?

1.3. Czy współpraca z personelem
administracyjnym przebiegała

prawidłowo?

1.4. Czy sala dydaktyczna była
wyposażona w niezbędne do
prowadzenia zajęć narzędzia

(rzutniki, tablice, sprzęt sportowy
itp.)?

1.5. Czy wykorzystują Państwo w
pracy dydaktycznej wyniki badań

naukowych, w których biorą
Państwo udział?

1.6. Czy biorą Państwo udział w
przedsięwzięciach mających na celu

podniesienie jakości dydaktyki
akademickiej (konferencjach,
seminariach, szkoleniach itp.)

[%]

Ocena warunków pracy dydaktycznej WOiG
semestr zimowy i letni 2019/20


