
Uchwała nr 2 - 2013/2014 
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 23 września 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia  

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
 

Na podstawie § 146 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senat Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się następujące wzory kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia  
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 
 
1) „Ankiety przedmiotu” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, 
 
2) „Ankiety przedmiotu – język obcy” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, 
 
3) „Ankiety przedmiotu – wychowanie fizyczne” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki. 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Nr 2 - 2013/2014 z dnia 
23 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia  

                                                                           w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ANKIETA OCENY PRZEDMIOTU  

 
1. Proszę odpowiedz czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami zaznaczając ocenę  

w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – zdecydowanie nie zgadzam się, 5 - zdecydowanie się 
zgadzam  
 

a)  zajęcia były przygotowane i prowadzone w sposób uporządkowany  1, 2, 3, 4, 5 

b)  w czasie zajęć wykorzystywane były nowoczesne środki dydaktyczne  1, 2, 3, 4, 5 

c)  zagadnienia omawiane w trakcie zajęć odnoszone były do przykładów z praktyki 1, 2, 3, 4, 5 

d)  czas na zajęciach był efektywnie wykorzystywany 1, 2, 3, 4, 5 

e)  na zajęciach była możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania 1, 2, 3, 4, 5 

f)  przedstawiane były nowe zagadnienia bez powtórzeń z innych przedmiotów 1, 2, 3, 4, 5 

g)  omawiane zagadnienia przedstawiane były w sposób zrozumiały 1, 2, 3, 4, 5 

h)  stosunek prowadzącego do studentów był właściwy 1, 2, 3, 4, 5 

i)  studenci byli oceniani obiektywnie 1, 2, 3, 4, 5 

j)  określony na początku zakres zajęć został w pełni zrealizowany 1, 2, 3, 4, 5 

k)  zasady zaliczania przedmiotu określone na początku były przestrzegane 1, 2, 3, 4, 5 

 
2. Podaj liczbę zajęć, które nie się odbyły. 
wszystkie zajęcia się odbyły,    jedno zajęcie się nie odbyło,    dwa zajęcia się nie odbyły,     
trzy lub więcej zajęć się nie odbyło 
 
3. Jaką ocenę uzyskałeś/aś z zaliczenia przedmiotu? 
 
5,0,    4,5,    4,0,    3,5,    3,0,    2,0,    jeszcze nie zaliczyłem/am przedmiotu,    
 
4. Oceń własną frekwencję na zajęciach  
100% obecności,    1-3 nieobecności,    więcej niż 3 nieobecności,  0% (nie uczestniczyłem/am w 
zajęciach) 
 
5. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć w skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznacza 
bardzo złą ocenę, 5 bardzo dobrą 
 
1,   2,   3,   4,   5 
 
6. Twój najważniejszy postulat pod adresem prowadzącego zajęcia (poniższe uwagi  
anonimowo przekazane zostaną do dziekana oraz prowadzącego zajęcia) 
 
 
 
 
 
 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 

<<<pole pytania otwartego>>> 
 



 
Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Nr 2 - 2013/2014 z dnia 

23 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia  
                                                                           w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
ANKIETA OCENY PRZEDMIOTU: JĘZYK OBCY 

 
1. Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach z lektoratu? 

• TAK 
• NIE - byłem zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu językowego lub zaświadczenia 

z innej uczelni (proszę  o nie wypełnianie dalszej części ankiety) 
 

2. Proszę odpowiedz czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami zaznaczając ocenę  
w skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – zdecydowanie nie zgadzam się, 5 - zdecydowanie się 
zgadzam  
 

a)  na zajęciach wykorzystywane były pomoce audiowizualne  1, 2, 3,  4, 5 

b)  czas na zajęciach był efektywnie wykorzystywany 1, 2, 3,  4, 5 

c)  omawiane zagadnienia przedstawiane były w sposób zrozumiały 1, 2, 3,  4, 5 

d)  wprowadzane było słownictwo specjalistyczne tj. właściwe dla danego 
kierunku studiów (dotyczy tylko grup od poziomu B1) 

1, 2, 3,  4, 5 

e)  studenci byli oceniani obiektywnie 1, 2, 3,  4, 5 

f)  zajęcia charakteryzowały się właściwym stosunkiem lektora do studentów 1, 2, 3,  4, 5 

 
3. W grupie o jakim poziomie języka obcego uczestniczyłeś/aś w minionym semestrze? 
A1 - poziom początkujący od "0" 
A2 - poziom podstawowy ("fałszywi debiutanci") 
B1 - poziom średnio zaawansowany 
B2 - poziom średnio zaawansowany wyższy 
C1 - poziom zaawansowany 
C2 - poziom zaawansowany wyższy 
 
4. Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach językowych zgodnie z Twoimi preferencjami? 
 TAK       NIE 
 
5. Podaj liczbę zajęć, które się nie odbyły  
wszystkie zajęcia się odbyły,    jedno zajęcie się nie odbyło,    dwa zajęcia się nie odbyły,     
trzy lub więcej zajęć się nie odbyło 
 
6. Jaką ocenę uzyskałeś/aś z zaliczenia minionego semestru lektoratu? 
 5,0,    4,5,    4,0,    3,5,    3,0,    2,0,    jeszcze nie zaliczyłem/am minionego semestru lektoratu,    
 
7. Oceń własną frekwencję na zajęciach 
100% obecności,    1-3 nieobecności,    więcej niż 3 nieobecności,  0% (nie uczestniczyłem w zajęciach) 
 
8. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć z lektoratu w skali 5-stopniowej, gdzie 1 
oznacza bardzo złą ocenę, 5 bardzo dobrą 
1,  2,  3,  4,  5 
 
9. Twój najważniejszy postulat pod adresem lektora (poniższe uwagi przekazane zostaną 
anonimowo do kierownika SPNJO, dziekana oraz lektora) 
 

 
<<<pole pytania otwartego>>> 
 

 



DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 
Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Nr 2 - 2013/2014 z dnia 

23 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kwestionariuszy do badań studenckiej oceny jakości kształcenia  
                                                                           w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 
ANKIETA OCENY PRZEDMIOTU: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 
1. Proszę odpowiedz czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami zaznaczając ocenę w 

skali 1-5, gdzie: 1 oznacza – zdecydowanie nie zgadzam się, 5 - zdecydowanie się 
zgadzam  
 
a)  czas na zajęciach był efektywnie wykorzystywany 

 
1, 2, 3,  4, 5 

b)  zajęcia charakteryzowały się właściwym stosunkiem prowadzącego do 
studentów 
 

1, 2, 3,  4, 5 

c)  zajęcia charakteryzowało zaangażowanie prowadzącego w 
prowadzenie zajęć 

1, 2, 3,  4, 5 

d)  studenci byli oceniani obiektywnie 
 

1, 2, 3,  4, 5 

e)  poziom trudności ćwiczeń sportowych był dostosowywany do poziomu 
sprawności fizycznej studentów 
 

1, 2, 3,  4, 5 

 
2. Czy uczestniczyłeś/aś w zajęciach w ramach dyscypliny sportowej zgodnej z Twoimi 

preferencjami? 
     
TAK,   NIE 
 
3. Podaj liczbę zajęć, które się nie odbyły  
wszystkie zajęcia się odbyły,    jedno zajęcie się nie odbyło,  dwa zajęcia się nie odbyły,     
trzy lub więcej zajęć się nie odbyło 
 
4. Jaką ocenę uzyskałeś/aś z zaliczenia minionego semestru WF? 
 5,0,    4,5,    4,0,    3,5,    3,0,    2,0,    jeszcze nie zaliczyłem/am minionego semestru WF,     
 
5. Oceń własną frekwencję na zajęciach 
100% obecności,    1-3 nieobecności,    więcej niż 3 nieobecności,  0% (nie uczestniczyłem/am  
w zajęciach) 
 
6. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć z WF w skali 5-stopniowej, gdzie 1 
oznacza bardzo złą ocenę, 5 bardzo dobrą 
1,  2,  3,  4,  5 
 
7. Twój najważniejszy postulat pod adresem prowadzącego zajęcia (poniższe uwagi 
przekazane zostaną anonimowo do kierownika SWFiS, dziekana oraz prowadzącego zajęcia) 
 
 
 
 
 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

<<<pole pytania otwartego>>> 
 

 


