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I. Zestawienie danych statystycznych 

1) Liczba studentów uprawnionych do wypełnienia ankiety 

wynosiła: 2207. 

2) Liczba studentów, którzy wypełnili przynajmniej 1 ankietę to 

499 (22,6% uprawnionych). 

3) Liczba dostępnych ankiet to 28639 sztuk. 

4) Liczba wypełnionych ankiet to 2620 sztuk, co stanowi 9,1% 

wszystkich dostępnych ankiet. 

5) Oceniono 144 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w 

semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. 

6) Oceniono 554 zajęć. 

7) Wystawiono 297 komentarze. 

 

II. Syntetyczne zestawienie wyników ankiet 

1. Zestawienie wyników ankiet wszystkich pracowników Wydziału Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, których oceniono w semestrze 

letnim roku akademickiego 2017/2018 (2017 Z). 

Ogółem oceniono 144 nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie, który 

obejmuje raport. Średnia ocena na jednego pracownika to 4.55. Ocenę poniżej 

3.0 odnotowano w 5 przypadkach. 12 nauczycieli (co stanowi 8%) uzyskało 

ocenę z przedziału 3.0 – 3.99. Ponad 10%, czyli 15 pracowników uzyskało ocenę 

5.0. Pozostałych pracowników oceniono w przedziale 4.0 – 4.99. 

Rozkład wyników w ocenianej grupie obrazuje wykres nr 1. 

 



Wykres nr 1. Wyniki ankiet wszystkich pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa, których oceniono w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (2017 Z). 

 

2. Zestawienie wyników ankiet nauczycieli z tytułem profesora i stopniem 

doktora habilitowanego. 

Oceniono 35 nauczycieli z tytułem profesora i stopniem doktora 

habilitowanego prowadzących zajęcia na Wydziale Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa. Średnia ocen w tej grupie to 4.59. Ocenę poniżej 

3.0 odnotowano w 2 przypadkach. Dwie oceny zawarte są w przedziale od 3.0 – 

3.99. Dwóch pracowników uzyskało ocenę 5.0. Oceny pozostałych profesorów i 

doktorów habilitowanych poddanych ocenie mieszczą się w przedziale 4.0 – 

4.99. Wyniki ankiet w tej grupie prezentuje wykres nr 2. 
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Wykres nr 2. Wyniki ankiet profesorów i doktorów habilitowanych pracujących na Wydziale Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, których oceniono w semestrze zimowym roku akademickiego 

2017/2018 (2017 Z). 

 

3. Zestawienie wyników ankiet nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 

adiunktów, starszych wykładowców i asystentów. 

Oceniono 94 nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach adiunktów, 

asystentów oraz starszych wykładowców, prowadzących zajęcia na Wydziale 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Średnia ocen w tej grupie to 

4.51. Trzy osoby uzyskały ocenę poniżej 3.0. Odnotowano 9 ocen (10%) w 

przedziale od 3.0 – 3.99. W tej grupie pracowników 11 osób uzyskało ocenę 5.0. 

Oceny pozostałych nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach adiunktów, 

asystentów oraz starszych wykładowców poddanych ocenie mieszczą się w 

przedziale 4.0 – 4.99. Wyniki ankiet prezentuje wykres nr 3. 
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Wykres nr 3. Wyniki ankiet adiunktów, asystentów i starszych wykładowców pracujących na Wydziale 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, których oceniono w semestrze letnim roku 

akademickiego 2017/2018 (2017 Z). 

 

4. Zestawienie wyników ankiet uczestników studiów doktoranckich 

prowadzących zajęcia w semestrze 2017 Z. 

Ocenionych zostało 11 uczestników studiów doktoranckich, prowadzących 

zajęcia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Średnia 

ocen w tej grupie to 4.69. Dwie osoby uzyskały ocenę 5.0. Pozostali uczestnicy 

studiów doktoranckich poddani ocenie uzyskali wyniki w przedziale 4.0 – 4.99.  
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Wykres nr 4. Wyniki ankiet profesorów i doktorów habilitowanych pracujących na Wydziale Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, których oceniono w semestrze zimowym roku akademickiego 

2017/2018 (2017 Z). 

 

W roku akademickim 2017/2018 (semestrze zimowym) zaobserwowano wzrost liczby ocen 

poniżej 3.0. Pracownicy, których działalność dydaktyczna została oceniona na niskim, w skali oceny, 

poziomie zostali poproszeni o ustosunkowanie się do ocen. Dodatkowo porównano wyniki ankiet z 

rozkładem ocen z przedmiotów. Z częścią pracowników przeprowadzono rozmowy, wytypowano 

także grupę osób do hospitacji w roku akademickim 2018/2019.  
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