Wydział Historii

Formularz oceny zajęć
prowadzonych na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach
na Wydziale Historii UAM
(obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2019/20)
Data przeprowadzenia ewaluacji:
Nazwa przedmiotu:
Imię i nazwisko prowadzącego:
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, laboratorium, konwersatorium, seminarium, lektorat
specjalistyczny*
Rodzaj zajęć: obowiązkowe (kierunkowe), specjalistyczne (dla danej specjalności lub
specjalizacji), uzupełniające (do wyboru)
Typ studiów: stacjonarne
Informacja dla wypełniających ankietę
Proszę zaznaczyć ocenę, zakreślając wybrane pole. Cyfra „1” oznacza ocenę najniższą
(zdecydowanie nie), cyfra „5” – oznacza ocenę najwyższą (zdecydowanie tak).
A. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Terminowość prowadzenia zajęć.
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2. Określenie kryteriów i terminów zaliczenia lub egzaminu.
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B. SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
3. Przygotowanie zajęć i ich przeprowadzenie (dobór form, metod i materiałów
pomocniczych, uporządkowanie).
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4. Sposób przedstawiania zagadnień (jasność, zrozumiałość).
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5. Określenie celów zajęć i ich realizacja.
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C. POSTAWA PROWADZĄCEGO
6. Otwartość na pytania i dyskusję.
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7. Możliwość konsultacji poza zajęciami (drogą elektroniczną, na dyżurach).
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D. DODATKOWE UWAGI
1. Co w szczególności podobało się Pani/Panu na tych zajęciach?

2. W jaki sposób można – Pani/Pana zdaniem – udoskonalić te zajęcia?

3. Inne uwagi

INFORMACJA O STUDENCIE WYPEŁNIAJĄCYM ANKIETĘ

1. Proszę podać częstotliwość obecności na ocenianych zajęciach
a. 0%–20%
b. 21%–40%
c. 41%–60%
d. 61%–80%
e. 81%–100%

Znak sprawy
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2. Proszę podać liczbę godzin spędzanych tygodniowo na naukę z ocenianych zajęć
w czasie własnym:
a. 0–2
b. 3–4
c. 5–6
d. 6–7
e. 8–9
f. 10+
* Właściwe zaznaczyć

Znak sprawy
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Zasady analizy i interpretacji wyników oceny zajęć
prowadzonych na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach
na Wydziale Historii UAM
obowiązujące od semestru letniego roku akademickiego 2019/20
1. Ankieta oceniająca jest ważna, gdy student udzieli ważnych odpowiedzi na co
najmniej 5 z 7 pytań.
2. Odpowiedź na pytanie jest ważna, gdy student zaznaczył tylko jedną odpowiedź
spośród podanych.
3. Przy ustalaniu wyniku oceny dla danych zajęć uwzględnia się tylko ankiety
ważne.
4. Liczbę punktów uzyskanych w ankiecie oblicza się na podstawie średniej
arytmetycznej (czyli sumy wszystkich ocen podzielonej przez liczbę udzielonych
odpowiedzi) oraz medianów (czyli wartości środkowej wszystkich ocen
uzyskanych w ankiecie, po odrzuceniu pojedynczych ocen skrajnych). Liczbę
punktów za ankietę określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ocenę końcową zajęć wyznacza się następująco:
Średnia liczba punktów
1,0–2,0
2,1–3,0
3,1–4,0
4,1–5,0

Ocena
Niedostateczna
Dostateczna
Dobra
Bardzo dobra

6. Wyniki oceny zajęć wyrażane są w formie graficznej (każda cecha oceny podana
jest oddzielnie).
7. W ostatecznej interpretacji wyników uwzględnia się:
 reprezentatywność badania (wynik optymalny stanowi: 50 % ankiet
wypełnionych przez studentów uprawnionych do udzielenia odpowiedzi
przy liczebności grupy poniżej 10 osób, 30 % ankiet wypełnionych przy
liczebności grupy od 11 do 30 osób, 25 % ankiet wypełnionych przy
liczebności grupy powyżej 31 osób),

W przypadku braku ważnych ankiet informacja o poziomie prowadzonych zajęć przez daną
osobę uzyskiwana jest na podstawie protokołów z hospitacji zajęć i w ramach konsultacji z
przedstawicielami Samorządu Studenckiego Wydziału Historii UAM.

Znak sprawy
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