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Ankieta opracowana przez Zespół ds. ankietyzacji Senackiej Komisji ds. Kształcenia we współpracy z Samorządem 

Studentów Politechniki Warszawskiej, Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz związkami zawodowymi 

działającymi w Politechnice Warszawskiej 

B. Ocena treści zajęć dydaktycznych 

1. Czy według Ciebie, treści zajęć w obecnym semestrze pozwoliły Ci nabyć nową wiedzę, 

umiejętności, kompetencje? 
A. zdecydowanie tak B. raczej tak C. raczej nie D. zdecydowanie nie E. trudno mi powiedzieć 

 

2. Czy według Ciebie, treści omawiane na przedmiotach w obecnym semestrze zawierają aktualną 

wiedzę z danej dyscypliny? 
A. zdecydowanie tak B. raczej tak C. raczej nie D. zdecydowanie nie  E. trudno mi powiedzieć 

 

3. Czy uważasz, że treści omawiane na zajęciach w obecnym semestrze powtarzały się z równolegle 

realizowanymi lub zrealizowanymi na wcześniejszym etapie? 
A. zdecydowanie tak B. raczej tak C. raczej nie D. zdecydowanie nie  E. trudno mi powiedzieć 

 

4. Czy uważasz, że treści zajęć z poprzednich etapów studiów pomogły Ci w lepszym zrozumieniu 

materiału w tym semestrze? 
A. zdecydowanie tak B. raczej tak C. raczej nie D. zdecydowanie nie  E. trudno mi powiedzieć 
 

5. Czy masz poczucie, że treści omawiane na zajęciach w obecnym semestrze będą przydatne na 

Twoich studiach? 
A. zdecydowanie tak B. raczej tak C. raczej nie D. zdecydowanie nie  E. trudno mi powiedzieć 

 

6. Czy treści omawiane na zajęciach w obecnym semestrze były prezentowane z ich praktycznym 

wykorzystaniem? 
A. zdecydowanie tak B. raczej tak C. raczej nie D. zdecydowanie nie  E. trudno mi powiedzieć 

 

7. W jakim stopniu, według Ciebie, treści omawiane na przedmiotach w obecnym semestrze 

przygotowują Cię do podjęcia pracy związanej z kierunkiem studiów? 
A. w pełni B. w znacznym stopniu C. w niewielkim stopniu D. w ogóle  E. trudno mi powiedzieć 

 

8. Jaka jest Twoja opinia na temat przypisania zajęć do semestrów (np. kolejność zajęć na 

poszczególnych semestrach, równomierność rozłożenia pracy na semestry, itp.)? (pytanie otwarte)  

 

C. Ocena metod weryfikacji efektów uczenia się 

9. Czy przed zaliczeniami i egzaminami zawsze podane były kryteria oceny? 
A. tak   B. nie   C. trudno mi powiedzieć 

 

10. Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziałe(a)ś "nie" napisz którego przedmiotu i grupy 

zajęciowej dotyczyła sytuacja naruszenia tej zasady i opisz ją (pytanie otwarte) 

 

11. Czy w obecnej sesji egzaminacyjnej na wszystkich terminach egzaminów z jednego przedmiotu 

obowiązywała ta sama forma przeprowadzenia egzaminu? 
A. tak   B. nie       C. trudno mi powiedzieć D. nie dotyczy – np. uczestniczyłe(a)m w jednym terminie 

 

12. Czy w obecnej sesji egzaminacyjnej na wszystkich terminach egzaminów z jednego przedmiotu 

obowiązywały identyczne zasady oceny? 
A. tak   B. nie       C. trudno mi powiedzieć D. nie dotyczy – np. uczestniczyłe(a)m w jednym terminie 

 

13. Jeżeli na pytanie 11. i/lub 12. odpowiedziałe(a)ś "nie" napisz którego przedmiotu i grupy 

zajęciowej dotyczyła sytuacja naruszenia tych zasad i opisz sytuację (pytanie otwarte) 

 

14. Jeżeli jest jakaś kwestia dotycząca zaliczeń i egzaminów, o którą nie zapytaliśmy, a uważasz ją za 

istotną, możesz wpisać ją w tym miejscu. (pytanie otwarte) 


