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ME mechatronika 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w 
karcie zajęć? 

4,87 690 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z 
rozkładem zajęć? 

4,87 695 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów 
dydaktycznych (konsultacji)? 

4,88 681 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,74 693 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,82 689 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,81 693 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie 
zajęć? 

4,87 686 

MI inżynieria materiałowa 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w 
karcie zajęć? 

4,77 142 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z 
rozkładem zajęć? 

4,74 142 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów 
dydaktycznych (konsultacji)? 

4,72 139 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,57 142 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,63 142 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,68 142 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie 
zajęć? 

4,7 142 

ML lotnictwo i kosmonautyka 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w 
karcie zajęć? 

4,83 1217 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z 
rozkładem zajęć? 

4,81 1215 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów 
dydaktycznych (konsultacji)? 

4,75 1182 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,6 1213 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,75 1214 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,66 1207 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie 
zajęć? 

4,76 1197 
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MM mechanika i budowa maszyn 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 
zajęć? 

4,87 2108 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem 
zajęć? 

4,88 2109 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych 
(konsultacji)? 

4,86 2083 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,75 2099 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,83 2093 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,81 2096 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,84 2079 

MP zarządzanie i inżynieria produkcji 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 
zajęć? 

4,82 1411 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem 
zajęć? 

4,84 1411 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych 
(konsultacji)? 

4,8 1394 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,68 1405 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,77 1398 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,75 1399 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,78 1400 

MS inżynieria środków transportu 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 
zajęć? 

4,76 152 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem 
zajęć? 

4,83 156 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych 
(konsultacji)? 

4,78 148 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,64 157 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,68 157 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,7 154 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,71 151 

MT transport 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, 
dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel: 

Średnia 
odpowiedzi 

Liczba 
odpowiedzi 

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie 
zajęć? 

4,93 194 

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem 
zajęć? 

4,95 195 

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych 
(konsultacji)? 

4,92 194 

prowadzi zajęcia interesująco? 4,81 192 

jest taktowny i życzliwy wobec studentów? 4,95 195 

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału? 4,84 186 

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie zajęć? 4,92 195 
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Kierunek 
Liczba studentów, 
którzy uzupełnili 

ankiety 

Wypełnione ankiety Liczba  
ankiet do 
uzupełnienia liczbowo procentowo 

ME Mechatronika 101 1417 45,46% 3117 

MI Inżynieria 
materiałowa 21 276 13,98% 1974 

ML Lotnictwo 
i kosmonautyka 186 2573 31,68% 8123 

MM Mechanika 
i budowa maszyn 269 4251 38,95% 10914 

MP Zarządzanie 
i inżynieria produkcji 212 3021 27,95% 10808 

MS Inżynieria środków 
transportu 37 379 24,31% 1559 

MT Transport 30 354 28,53% 1241 
 


