Sprawozdanie z ankietyzacji z semestru letniego 2017/2018
W analizowanym roku akademickiego 2017-2018 w semestrze letnim na WBiHZ ocenie poddanych
zostało

49 nauczycieli akademickich. Uzyskane 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 2017/2018. W analizowanym semestrze letnim roku akademickiego
2017/2018 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; Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w
sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego
obowiązujących w procedurze „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT w Szczecinie,
Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw funkcjonowania
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w
obszarach działania systemu w ZUT w Szczecinie. Ankietyzacja nauczycieli akademickich Wydziału
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie za rok akademicki 2017/2018 – semestr letni została
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 trzykrotnie przeprowadzona akcja promocyjna/informacyjna o przeprowadzanym
procesie ankietyzacji. Ocenie studentów podlegały:
1. Frekwencja na zajęciach ocenianego nauczyciela.
2. Sposób przekazywania wiedzy (przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć, motywowanie
do samodzielnej pracy, umiejętność przekazywania treści, zwracanie uwagi na praktyczne
wykorzystanie przedmiotu).
3. Sposób prowadzenia zajęć (organizacja pracy, komunikatywność, punktualność, kultura osobista
nauczyciela).
4. Sposób oceniania przez nauczyciela (obiektywność, stawianie jasnych wymagań zgodnych z
tematyką zajęć).
Ankietę podsumowywała ogólna ocena nauczyciela proponowana przez studenta.
Obowiązywała skala ocen:
� 2
� 3
� 3,5
� 4
� 4,5
� 5
Na tej podstawie Dział Kształcenia ZUT sporządził zbiorcze zestawienie wyników, które zostało
udostępnione Dziekanowi WBiHZ, zainteresowanym nauczycielom i kierownikom jednostek w których

zatrudnieni byli ankietowani nauczyciele. Na WBiHZ średnia ocen z wyników ankietyzacji pracowników
poszczególnych (10) Katedr/Zakładów/Pracowni była następująca i wynosiła: 5,0 - uzyskało 1 nauczycieli
akademickich; 4,80-4,99 uzyskało 31 nauczycieli akademickich; 4,6-4,8 uzyskało
akademickich;

8 nauczycieli

4,19-4,43 uzyskało 6 nauczycieli akademickich; 3 nauczycieli akademickich uzyskało

ocenę poniżej 4,0. Nie było nauczycieli z oceną negatywną. Średnia dla całego WBiHZ wynosiła: 4,65%.
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