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STATYSTYKI ANKIET WG KIERUNKÓW
Ankieta: M-2021/22-L_NA/MK

Wydział/Jednostka Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Rok akademicki 2021/22

5.

6.

3.

4.

1.

2.

mechatronika 26,73% 3079

Semestr letni

Termin realizacji 22.06.2022 - 12.07.2022

Lp. Kierunek

Liczba studentów 

biorących udział w 

ankietyzacji

Wypełnione ankiety Ankiety do 

uzupełnieniaprocentowo

mechanika i budowa maszyn 24,27% 9023

zarządzanie i inżynieria produkcji 17,48% 9680

inżynieria materiałowa 6,34% 1594

lotnictwo i kosmonautyka 14,05% 6792

[ME] mechatronika

inżynieria środków transportu 9,81% 2162

transport 12,03% 7407.

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,84 803

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,85 760

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,86 793

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,76 795

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,82 784

prowadzi zajęcia interesująco? 4,68 799

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,78 798

[MI] inżynieria materiałowa

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,85 99

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 0,91 785

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 4,98 803

prowadzi zajęcia interesująco? 4,73 96

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,82 99

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,85 99

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,84 96

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 0,97 99

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 4,92 99

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,81 97

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,8 98

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,72 930

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,73 887

[ML] lotnictwo i kosmonautyka

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,79 926

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,63 921

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,69 917

prowadzi zajęcia interesująco? 4,51 930

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,68 928

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 0,85 914

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 4,93 930
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[MM] mechanika i budowa maszyn

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,88 2145

prowadzi zajęcia interesująco? 4,76 2134

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,84 2137

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,88 2148

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,87 2096

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 0,93 2121

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 4,93 2139

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,81 2134

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,85 2135

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,85 1638

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,83 1625

[MP] zarządzanie i inżynieria produkcji

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,84 1645

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,76 1628

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,81 1631

prowadzi zajęcia interesująco? 4,72 1638

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,75 1633

[MS] inżynieria środków transportu

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,89 207

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 0,93 1617

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 4,91 1642

prowadzi zajęcia interesująco? 4,77 209

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,84 209

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,89 210

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,87 201

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 0,93 205

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 4,95 210

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,78 207

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,89 207

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć? 4,98 87

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)? 4,99 87

[MT] transport

Treść pytania
Średnia 

odpowiedzi

Liczba 

odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie zajęć? 4,98 88

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,92 88

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,97 88

prowadzi zajęcia interesująco? 4,9 87

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,94 88

Czy nauczyciel poinformował o konieczności zapoznania się z kartą zajęć? 1 88

Czy Pani/Pan regularnie uczestniczył/a w ww. zajęciach? 5 87


