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Analiza wyników badań ankietowych dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym
dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, semestr zimowy 2020/2021
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Był przepływ informacji dotyczących nauczania w trybie zdalnym

Plany zajęć zdalnych z poszczególnych przedmiotów były na bieżąco
przekazywane studentom

Zajęcia zdalne odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej planem zajęć

Zajęcia zdalne odbywały się w formie spotkania z prowadzącym, dającej
możliwość interakcji

Zajęcia odbywały się w formie udostępniania materiałów, korespondencji
e-mail z prowadzącymi zajęcia

Była dobra jakość techniczna materiałów przygotowanych do nauki
zdalnej

Studenci posiadali urządzenia służące do komunikacji i realizacji zajęć w
formie zdalnej

Był przepływ informacji dotyczący form przeprowadzania zaliczeń i
egzaminów

Ocena średnia dla Wydziału
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LICZBA PRACOWNIKÓW ŚREDNIA

Oceny nauczycieli akademickich – wg ankiet za semestr zimowy 2020/2021

Ogólna średnia studenckiej oceny nauczycieli akademickich dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

Liczba pracowników – 158          Średnia – 4.40



Analiza wyników studenckiej oceny pracowników,
opinia jakościowa

• POZYTYWNE OPINIE

• Prowadzący zawsze punktualny i przygotowany do zajęć. 
Bardzo miło i rzetelnie prowadzone zajęcia.

• Rewelacyjne podejście do studenta, treściwe wykłady, 
prowadzone z pasją. Prowadząca zajęcia zawsze odpowiada 
na każde pytanie, jest z nią wspaniały kontakt. Jest bardzo 
uprzejma, pomocna. Posiada ogromną wiedzę. Takie 
podejście bardzo zachęca do nauki, rozwoju oraz pomocy 
innym.

• Ciekawe zajęcia, dużo przekazanej wiedzy na temat 
zagadnień w ramach przedmiotu. Zajęcia ciekawe, 
w miłej atmosferze. Dobrze spędzony czas zaowocował 
dobrymi wynikami na zajęciach praktycznych w szpitalu.

• Świetne zajęcia. Wspaniały sposób przekazywania wiedzy. 
Duży zasób wiedzy prowadzącej zajęcia. Zachęca do 
myślenia i samodoskonalenia. Wspaniały przykład osoby 
nadającej się do nauczania.

• Świetne podejście prowadzącej zajęcia zarówno do studenta 
jak i do prezentowanych zagadnień i ich omówienia. Jest to 
osoba prostudencka.



Analiza wyników studenckiej oceny pracowników,
opinia jakościowa

• NEGATYWNE OPINIE

• Prowadząca jest mało cierpliwa, obwinia studentów 
o rzeczy na które nie mają wpływu (np. jakaś funkcja, 
która nie działa na platformie Teams).

• Tylko bardzo nieliczne zajęcia były prowadzone zgodnie 
z terminarzem i punktualnie. 

• Prowadząca podczas dyskusji nie szanuje odmiennego 
zdania. Narzuca swój tok myślenia i swoje racje.

• Prowadząca zajęcia ma bardzo słabe połączenie 
internetowe, wobec czego: większej części wykładu po 
prostu nie słychać, ciągłe przerywanie wideorozmowy, 
zacinanie prezentacji - na dłuższą "metę" jest to po 
prostu męczące.



Dziękuję za uwagę


