
BADANIE ANKIETOWE JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

OCENA OGÓLNA 

skumulowane wyniki ankiet prowadzonych wśród studentów  

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

w semestrze letnim 2019/2020 

Skala ocen: od 2 (ocena niezadowalająca) do 5 (ocena bardzo dobra) 

 

4,84

4,82

4,87

4,89

4,91

4,52

4,85

4,90

4,83

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Kryteria oceniania są jasne i zrozumiałe

Kryteria oceniania zostały ustalone i podane do wiadomości

Prowadzący jest otwarty na współpracę ze studentami

Prowadzący jest przygotowany do zajęć

Tematyka zajęć jest zgodna z sylabusem przedmiotu

Tempo prowadzenia zajęć

Wiedza przekazywana jest w sposób jasny i przystępny

Wykładowca odznacza się wysoką kulturą osobistą

Zajęcia są zaplanowane i uporządkowane

OCENA WSPÓŁPRACY Z WYKŁADOWCĄ
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OCENA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W TRYBIE ZDALNYM

Ogólna ocena kursu na platformie eportal.wsfip

Czy ilość materiałów udostępniona w ramach kursu była wystarczająca?

Czy jakość materiałów udostępniona w ramach kursu była zadowalająca?

Czy kurs był przygotowany w sposób logiczny i przejrzysty?

Czy prowadzący był dostępny dla uczestników za pomocą narzędzi komunikacji
asynchronicznej (e-mail, forum itp.)?

Dostępność prowadzącego dla uczestników w ustalonych terminach zajęć za
pomocą narzędzi komunikacji synchronicznej (komunikator, telekonferencja,

telefon, itp.)?

Ocena wyboru narzędzi komunikacji synchronicznej

Ogólna ocena współpracy z prowadzącym w trybie zdalnym

Ogólna ocena zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

OCENA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W TRYBIE ZDALNYM



BADANIE ANKIETOWE JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

KIERUNEK: INFORMATYKA 

skumulowane wyniki ankiet prowadzonych wśród studentów  

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

w semestrze letnim 2019/2020 

Skala ocen: od 2 (ocena niezadowalająca) do 5 (ocena bardzo dobra) 
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Kryteria oceniania są jasne i zrozumiałe

Kryteria oceniania zostały ustalone i podane do wiadomości

Prowadzący jest otwarty na współpracę ze studentami

Prowadzący jest przygotowany do zajęć

Tematyka zajęć jest zgodna z sylabusem przedmiotu

Tempo prowadzenia zajęć

Wiedza przekazywana jest w sposób jasny i przystępny

Wykładowca odznacza się wysoką kulturą osobistą

Zajęcia są zaplanowane i uporządkowane

OCENA WSPÓŁPRACY Z WYKŁADOWCĄ
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Ogólna ocena kursu na platformie eportal.wsfip

Czy ilość materiałów udostępniona w ramach kursu była wystarczająca?

Czy jakość materiałów udostępniona w ramach kursu była zadowalająca?

Czy kurs był przygotowany w sposób logiczny i przejrzysty?

Czy prowadzący był dostępny dla uczestników za pomocą narzędzi komunikacji
asynchronicznej (e-mail, forum itp.)?

Dostępność prowadzącego dla uczestników w ustalonych terminach zajęć za
pomocą narzędzi komunikacji synchronicznej (komunikator, telekonferencja,

telefon, itp.)?

Ocena wyboru narzędzi komunikacji synchronicznej

Ogólna ocena współpracy z prowadzącym w trybie zdalnym

Ogólna ocena zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

OCENA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W TRYBIE ZDALNYM


