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WYNIKI ANKIET EWALUACJI ZAJĘĆ

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
4,78 Prowadzący przedstawił cele przedmiotu i zakładane efekty kształcenia?

4,75 Prowadzący jasno określił zasady zaliczenia przedmiotu?

4,78 Prowadzący przestrzegał zasad zaliczenia przedmiotu?

4,69 Prowadzący dostosował wymagania na egzamin lub zaliczenie do tematyki poruszanej na zajęciach?

4,82 Prowadzący był przygotowany do zajęć?

4,58 Prowadzący przekazywał wiedzę w sposób zrozumiały i uporządkowany?

4,57 Prowadzący podczas zajęć zachęcał studentów do aktywności i wyrażania własnych opinii?

4,57 Prowadzący wskazywał praktyczne możliwości zastosowania wiedzy przekazywanej podczas zajęć?

4,83 Prowadzący punktualnie rozpoczynał i kończył zajęcia?

4,83 Prowadzący był dostępny podczas konsultacji?

4,71 Prowadzący był dostępny za pośrednictwem poczty elektronicznej?

4,80 Prowadzący okazywał szacunek, był życzliwy i taktowny wobec studentów?

Wyniki przedstawiają średnią ocen wystawianych przez ankietowanych w skali od 1 do 5.



WYNIKI ANKIET EWALUACJI ZAJĘĆ

SEMESTR LETNI 2020/2021
4,74 Prowadzący przedstawił cele przedmiotu i zakładane efekty kształcenia?

4,73 Prowadzący jasno określił zasady zaliczenia przedmiotu?

4,73 Prowadzący przestrzegał zasad zaliczenia przedmiotu?

4,74 Prowadzący dostosował wymagania na egzamin lub zaliczenie do tematyki poruszanej na zajęciach?

4,74 Prowadzący był przygotowany do zajęć?

4,61 Prowadzący przekazywał wiedzę w sposób zrozumiały i uporządkowany?

4,68 Prowadzący podczas zajęć zachęcał studentów do aktywności i wyrażania własnych opinii?

4,67 Prowadzący wskazywał praktyczne możliwości zastosowania wiedzy przekazywanej podczas zajęć?

4,76 Prowadzący punktualnie rozpoczynał i kończył zajęcia?

4,79 Prowadzący był dostępny podczas konsultacji?

4,74 Prowadzący był dostępny za pośrednictwem poczty elektronicznej?

4,83 Prowadzący okazywał szacunek, był życzliwy i taktowny wobec studentów?

Wyniki przedstawiają średnią ocen wystawianych przez ankietowanych w skali od 1 do 5.



„Pani doktor to najwspanialsza osoba jaką poznałam przez te 3 lata studiów. Ma niesamowite podejście do studentów, ogromną wiedzę i zawsze służy 
pomocą. Na maile odpisuje z prędkością światła o każdej porze dnia i nocy :)”

„Bardzo rzetelny, zawsze bardzo dobrze przygotowany, wyjątkowy dydaktyk, właściwie rozpoznaje problemy studentów i udziela 
odpowiedniej pomocy, służy radą, studentów traktuje z szacunkiem, docenia dodatkową pracę studentów, posiada ogromną wiedzę z różnych 
dziedzin, którą umie przekazać studentom, ciekawie opowiada, potrafi ukierunkować studenta, szanuje uczelnie, na której pracuje (Wyższą 
Szkolę Prawa), wymaga, ale i sprawiedliwie ocenia, zawsze stonowany i opanowany, bardzo skromny, konsekwentny, z poczuciem humoru, 
bardzo dobry i wyjątkowy człowiek.”

„Fenomenalny Wykładowca. Skarb nie człowiek. Ogromna wiedza i pasja która bije na wykładach pomaga w lepszym przyswojeniu tak
trudne materiału.”

„Pani prowadząca w sposób jasny i przyjemny przeprowadziła cały semestr, była bardzo uprzejma, bardzo jasno przedstawiła zasady 
zaliczenia przedmiotu i wszystkiego się trzymała.”

„Ćwiczenia były prowadzone w sposób interesujący. Wszelkie wykonywane przez studentów zadania zostały dokładnie omówione (nikt nigdy nie został 
pominięty). Student miał możliwość wyrażania własnych opinii, spostrzeżeń. Zajęcia pozwoliły na zdobycie praktycznych umiejętności, bardzo 
przydatnych w pracy zawodowej. Doktor chętnie dzieliła się swoją wiedzą (także doświadczeniem z sal sądowych), chętnie odpowiadała na pytania, 
zachęcała do dyskusji. Jest osobą życzliwą, otwartą na studenta.”



75% poziom zadowolenia 
z pracy Dziekanatu

64%
poziom zadowolenia 

z funkcjonowania 
Biblioteki i Czytelni

96%
poziom zadowolenia 

z realizacji praktyk 
zawodowych

WYNIKI ANKIET EWALUACJI

JEDNOSTEK UCZELNI



„Jestem bardzo zadowolony ze zorganizowanych praktyk. Odpowiadało mi miejsce odbycia praktyk, a także 
zakres obowiązków, które mi powierzono.”

„Doceniam, że Uczelnia rozwija się, poszerza program edukacyjny, staje się bardziej otwarta na 
studentów, bardziej wspiera studentów z trudnościami, pomaga w rozwiązywaniu problemów, co z 
pewnością czyni ją bardziej atrakcyjną na rynku edukacyjnym. Kadra akademicka (w większości) jest 
pełna empatii (a to rzadkość na uczelniach), a przy tym posiadająca szeroką wiedzę i doświadczenie, 
co wszystko w połączeniu czyni Wyższą Szkołę Prawa bardziej konkurencyjną (…)”.

„Bardzo dobrze wspominam okres odbywania praktyk, zdobyłam wiedzę, która na pewno wykorzystam w 
późniejszych latach kariery zawodowej.”



80%
poziom zadowolenia 

z zajęć prowadzonych za 
pośrednictwem aplikacji Teams

71%
efektywność zdalnej weryfikacji 

wiedzy przy pomocy 
egzaminów i zaliczeń ustnych 

81%
efektywność zdalnej weryfikacji 
wiedzy przy pomocy egzaminów 

i zaliczeń pisemnych 

WYNIKI ANKIET EWALUACJI

ZDALNEGO TRYBU NAUCZANIA



Ankiety przeprowadzono w formie zdalnej oraz częściowo tradycyjnej w roku akademickim
2020/2021. Ankiety były w pełni anonimowe. Prezentowane zestawienie obejmuje wybrane
aspekty badań. Przedstawione wyniki dotyczą całej próby ankietowanych a komentarze stanowią
przykładowe odpowiedzi udzielane przez studentów.


