Sprawozdanie z Ankietyzacji z semestru letniego 2016/2017
W analizowanym roku akademickiego 2017-2018 w semestrze zimowym na WBiHZ ocenie
poddanych zostało 52 nauczycieli akademickich. Z uśrednionych wyników ankietyzacji dla wszystkich
nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, na wszystkich kierunkach WBiHZ, dla wszystkich
stopni i form studiów wynika, że najwyżej została oceniona organizacja zajęć - 4,98; przyswajanie
treści kształcenia oceniono na 4,97; prezentacja problematyki, przekazywanie wiedzy, umiejętności i
kompetencji – 4,95; stosunek nauczyciela akademickiego do studenta – 4,97. Należy podkreślić, że
wszystkie wyniki osiągnęły wysoki poziom. Uzyskana dane zostały opracowane zgodnie z procedurą
uczelnianą ZUT w Szczecinie nr QA-1.1/02/14 Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w semestrze
letnim roku akademickiego 2016/2017.W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 proces
ankietyzacji przebiegał zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury
„Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie. Ankietyzacja nauczycieli akademickich Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT
w Szczecinie za rok akademicki 2016/2017 – semestr letni została, po raz pierwszy, przeprowadzona
w formie elektronicznej za pomocą modułu Ankieta XP wchodzącego w skład ogólnouczelnianego
systemu Uczelnia XP. Wśród studentów - wszystkich roczników kierunków i form studiów została
dwukrotnie przeprowadzona akcja promocyjna/informacyjna o przeprowadzanym procesie
ankietyzacji. Pierwszy raz w czerwcu przed uruchomieniem procedury ankietyzacji, drugi raz w
październiku w trakcie jej trwania. Planowany termin zakończenia ankietyzacji 31.10.2017 r. został
przedłużony do dnia 12.11.2017 r. Ilość wypełnienia ankiet dla poszczególnych kierunków WBiHZ
przedstawia się następująco: Biotechnologia - 18,56%; Zootechnika - 24,25%; Biologia - 28,03% i
Kynologia - 25,26%. Najwięcej ankiet wypełnione zostało na kierunku Biologia, a najmniej na
kierunku Biotechnologia. Stopień wypełnienia ankiet na pozostałych kierunkach był zbliżony. Na
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Katedr/Zakładów/Pracowni była następująca i wynosiła: 5,0 - uzyskało 2 nauczycieli akademickich;
4,80-4,87 uzyskało 43 nauczycieli akademickich; 4,67-4,72 uzyskało 12 nauczycieli akademickich;
4,30 uzyskało 2 nauczycieli akademickich zaś średnią ocen poniżej 4,0 uzyskał tylko 1 nauczyciel
akademicki. Średnia dla całego WBiHZ wynosiła: 4,76%.
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