
Ocena jakoOcena jakośści dydaktykici dydaktyki

Studencka ocena jakoStudencka ocena jakośści realizacji ci realizacji 
wybranych przedmiotwybranych przedmiotóóww
przeprowadzona po semestrze letnimprzeprowadzona po semestrze letnim

w roku akademickim 2011/2012w roku akademickim 2011/2012



Wyniki ankietWyniki ankiet

https://https://wynikiankiet.sggw.plwynikiankiet.sggw.pl//login.phplogin.php



AnkietaAnkieta

WzWzóór ankiety zatwierdzony Uchwar ankiety zatwierdzony Uchwałąłą Senatu SGGW nr 3 2009/10 w Senatu SGGW nr 3 2009/10 w 
sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia 
JakoJakośści Ksztaci Kształłcenia w Szkole Gcenia w Szkole Głłóównej Gospodarstwa Wiejskiego w wnej Gospodarstwa Wiejskiego w 
WarszawieWarszawie

GGłłóównie analizowane swnie analizowane sąą odpowiedzi na pytanie:odpowiedzi na pytanie:

Jak ogJak ogóólnie oceniasz poziom prowadzenia zajlnie oceniasz poziom prowadzenia zajęćęć z tej czz tej częśęści ci 
przedmiotu w skali 5przedmiotu w skali 5--stopniowej, gdzie 1 oznacza ocenstopniowej, gdzie 1 oznacza ocenęę bardzo zbardzo złąłą, , 
5 bardzo dobr5 bardzo dobrąą



W skali Uczelni ocenie poddanoW skali Uczelni ocenie poddano

oo wszystkie przedmioty zawarte w programie studiwszystkie przedmioty zawarte w programie studi óów w 
(wyk(wyk łłady i ady i ććwiczenia) zrealizowane na I i II roku studiwiczenia) zrealizowane na I i II roku studi óów I i w I i 
II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych --
umieszczone w kartach przebiegu studiumieszczone w kartach przebiegu studi óów w wirtualnym w w wirtualnym 
dziekanacie (HMS) dziekanacie (HMS) --1636 przedmiot1636 przedmiot óów, 151 554 ankietyw, 151 554 ankiety

oo zajzajęęcia z jcia z j ęęzykzyk óów obcych w obcych -- wszystkie jwszystkie j ęęzyki i poziomy: zyki i poziomy: 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz łłaciacińński), ski), 54 54 
pracownikpracownik óów SPNJO, 8598 ankiet;w SPNJO, 8598 ankiet;

oo zajzajęęcia z wychowania fizycznego cia z wychowania fizycznego -- wszystkie grupy wszystkie grupy -- 19 19 
pracownikpracownik óów w SWFiSSWFiS, 4802 ankiety., 4802 ankiety.

oo W ocenie nie uwzglW ocenie nie uwzgl ęędniono odpowiedzi studentdniono odpowiedzi student óów nie w nie 
biorbior ąących udziacych udzia łłu w zaju w zaj ęęciach. Ankiety wypeciach. Ankiety wype łłniane byniane by łły w y w 
terminach 30 I terminach 30 I -- 20 IV po semestrze zimowym oraz 20 VI 20 IV po semestrze zimowym oraz 20 VI --
30 X po semestrze letnim30 X po semestrze letnim ..



Przedmioty w programie I roku studiPrzedmioty w programie I roku studi óów I i II w I i II 
stopniastopnia

oo 1485 (461 w ankiecie 1)1485 (461 w ankiecie 1) przedmiotprzedmiot óów realizowanych w w realizowanych w 
formie wykformie wyk łładadóów,w,
oo śśrednia ocenia wszystkich wykrednia ocenia wszystkich wyk łładadóów w 

(dla pyt. 6) (dla pyt. 6) -- 4,094,09
2010/11 2010/11 -- 4,05 4,05 
2009/10 2009/10 -- 4,074,07

oo 1062 przedmiot1062 przedmiot óów realizowanych w formie w realizowanych w formie ććwiczewicze ńń,,
oo śśrednia ocenia wszystkich rednia ocenia wszystkich ććwiczewiczeńń (dla pyt. 6)   (dla pyt. 6)   -- 4,134,13

2010/11 2010/11 -- 4,08 4,08 
2009/10 2009/10 -- 4,114,11



ŚŚrednia ocena zajrednia ocena zajęćęć realizowanych przez realizowanych przez 
prowadzprowadząących cych zatrudnionych na poszczegzatrudnionych na poszczegóólnych lnych 

wydziawydziałłach (dla pyt. 6) ach (dla pyt. 6) 



Średnia ocena przedmiotów na wydziałach/studiach międzywydziałowych
/dla pytania 6. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć/.

3,983,983,953,95WTDWTD

4,154,154,114,11OOŚŚ (15,3%)(15,3%)

4,084,084,034,03WBiIWBiIŚŚ ******

4,094,093,983,98BIOT (21,5%)BIOT (21,5%)

4,214,214,074,07WOBiAKWOBiAK ******

4,214,214,084,08GP(16,0%)GP(16,0%)

4,104,104,164,16WL ***WL ***

4,394,394,164,16WMWETWMWET

4,084,084,064,06WRiBWRiB

ĆĆwiczeniawiczeniaWykWykłładyadyWydziaWydziałł

4,104,104,094,09WZiMWZiM
4,254,254,184,18WNSWNS

4,104,104,094,09WIPWIP

4,174,174,094,09WNoWNoŻŻCiKCiK

4,054,054,144,14TOW (11,5%)TOW (11,5%)

3,973,97 !!!!!!4,014,01WNoWNoŻŻ ******

4,124,123,953,95TiRTiR (12,3%)(12,3%)

4,174,174,074,07WNE ***WNE ***

4,264,264,234,23WNZWNZ

ĆĆwiczeniawiczeniaWykWykłładyadyWydziaWydziałł

*** oceny wydziałów zawierają w sobie oceny dotychczasowych studiów 
międzywydziałowych we wszystkich ankietach wydziału 



Deklarowana przez studentDeklarowana przez studentóów 100% frekwencja w 100% frekwencja 
we wszystkich zajwe wszystkich zajęęciach realizowanych na ciach realizowanych na 

wydziale wydziale 



% udzia% udziałł ocen wystawianych przez nauczycieli o ocen wystawianych przez nauczycieli o 
okreokreśślonych tytulonych tytułłach/stopniach naukowych ach/stopniach naukowych 



W skali WydziaW skali Wydziałłuu

Oceniono 129 przedmiotOceniono 129 przedmiotóów w 
realizowanych na 16 kierunkachrealizowanych na 16 kierunkach

W tym 64 przedmioty realizowane dla W tym 64 przedmioty realizowane dla 
studentstudentóów w WNoWNośś, z kt, z któórych 47 rych 47 
realizowali pracownicy realizowali pracownicy WNoWNośś



Oceniani byliOceniani byliśśmy przez studentmy przez studentóów w 
nastnastęępujpująących kierunkcych kierunkóów w 

287287OgrodnictwoOgrodnictwo88

146146Ochrona Ochrona 
śśrodowiskarodowiska

77

123123LeLeśśnictwonictwo66

334334InInŜŜynieria ynieria 
śśrodowiskarodowiska

55

9999DietetykaDietetyka44

232232BudownictwoBudownictwo33

456456BiotechnologiaBiotechnologia22

284284BiologiaBiologia11

242242ZootechnikaZootechnika1616

146146ZarzZarząądzanie i indzanie i in ŜŜynieria produkcjiynieria produkcji1515

10751075TowaroznawstwoTowaroznawstwo1414

4141Technologie energii odnawialnejTechnologie energii odnawialnej1313

748748Technologia Technologia ŜŜywnoywno śści i ci i ŜŜywienie ywienie 
czczłłowieka owieka -- ZCZZCZ

1212

82788278Technologia Technologia ŜŜywnoywno śści i ci i ŜŜywienie ywienie 
czczłłowieka owieka -- NoZNoZ

1111

6161Technika rolnicza i leTechnika rolnicza i le śśnana1010

363363RolnictwoRolnictwo99



Ocena przedmiotOcena przedmiotóóww
wg Katedrwg Katedr



Katedra ChemiiKatedra Chemii

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

4,334,3333Analiza i ocena jakoAnaliza i ocena jakośści ci ŜŜywnoywnośścici

4,504,501010Chemia zwiChemia zwiąązkzkóów naturalnychw naturalnych

4,264,262727Ochrona Ochrona śśrodowiska w przemyrodowiska w przemyśśle spole spoŜŜywczymywczym

4,254,252828Systemy zapewnienia jakoSystemy zapewnienia jakośści w laboratoriachci w laboratoriach

4,064,069696Chemia ogChemia ogóólna i fizycznalna i fizyczna

3,643,64190190Chemia fizycznaChemia fizyczna

4,454,45265265Chemia nieorganicznaChemia nieorganiczna

4,244,24377377Chemia organicznaChemia organiczna

4,044,04388388Chemia Chemia ŜŜywnoywnośścici

4,354,35555555Chemia ogChemia ogóólnalna

4,384,3818361836ChemiaChemia



Katedra InKatedra InŜŜynierii ynierii śśywnoywnośści i Organizacji Produkcjici i Organizacji Produkcji

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

4,174,175959ORGANIZACJA i zarzORGANIZACJA i zarząądzanie procesem produkcyjnymdzanie procesem produkcyjnym

4,044,046969Maszynoznawstwo przemysMaszynoznawstwo przemysłłu spou spoŜŜywczegoywczego

3,423,428686Gospodarka energetycznaGospodarka energetyczna

4,004,00103103InInŜŜynieria procesynieria procesóów biotechnologicznychw biotechnologicznych

3,843,84171171ININśśYNIERIA procesowa produkcji YNIERIA procesowa produkcji ŜŜywnoywnośścici

3,743,74258258Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwaRysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa

4,084,08423423WSPWSPÓÓŁŁCZESNE trendy w nauce o CZESNE trendy w nauce o ŜŜywnoywnośści i ci i ŜŜywieniu ywieniu --
ininŜŜynieria ynieria ŜŜywnoywnośścici



Katedra InKatedra InŜŜynierii ynierii śśywnoywnośści i Organizacji Produkcjici i Organizacji Produkcji

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

5,005,0022BioinBioinŜŜynieriaynieria

4,784,7899PODSTAWY opracowania wynikPODSTAWY opracowania wynikóów badaw badańń naukowychnaukowych

4,004,0099Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymiKontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi

4,004,001919PODSTAWY metodologii badaPODSTAWY metodologii badańń dodośświadczalnychwiadczalnych

3,813,812727Sterowanie i analiza procesSterowanie i analiza procesóów biotechnologicznychw biotechnologicznych

3,973,973434WWłłaaśściwociwośści ci teksturalneteksturalne produktproduktóów spow spoŜŜywczychywczych

4,034,033939Nowoczesne opakowania do Nowoczesne opakowania do ŜŜywnoywnośścici

4,084,083939MateriaMateriałłoznawstwo i inoznawstwo i inŜŜynieria materiaynieria materiałłowaowa

4,214,213939InInŜŜynieria ynieria ŜŜywnoywnośścici



Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny 
śśywnoywnośścici

3,793,79136136Analiza i ocena jakoAnaliza i ocena jakośści ci ŜŜywnoywnośścici

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

3,903,90353353Mikrobiologia Mikrobiologia ŜŜywnoywnośścici

4,034,03262262Mikrobiologia ogMikrobiologia ogóólna i lna i ŜŜywnoywnośścici

4,064,066767Mikrobiologia ogMikrobiologia ogóólnalna

4,244,24259259WSPWSPÓÓŁŁCZESNE trendy w nauce o CZESNE trendy w nauce o ŜŜywnoywnośści i ci i ŜŜywieniu ywieniu --
biotechnologia, mikrobiologia, i ocena jakobiotechnologia, mikrobiologia, i ocena jakośścici

4,314,31101101Biochemia Biochemia ŜŜywnoywnośścici

4,454,458383EnzymologiaEnzymologia

4,564,565454Drobnoustroje a Drobnoustroje a śśrodowisko rodowisko ŜŜywnoywnośścici

4,614,615454Polityka wyPolityka wyŜŜywienia ludnoywienia ludnośścici

4,634,636464Technologia specjalizacyjnaTechnologia specjalizacyjna



Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny 
śśywnoywnośści ci -- cdcd

3,403,4055biotechnologia w przemybiotechnologia w przemyśśle spole spoŜŜywczym i ochronie ywczym i ochronie śśrodowiskarodowiska

4,144,142121Systemy zarzSystemy zarząądzania jakodzania jakośściciąą IIII

4,174,172929Nowe metody w analizie Nowe metody w analizie ŜŜywnoywnośścici

3,003,0044Fizjologia drobnoustrojFizjologia drobnoustrojóóww

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

4,294,293838ZarzZarząądzanie jakodzanie jakośściciąą

4,294,292424MikrobiologiaMikrobiologia

4,384,381313MykologiaMykologia w technologii w technologii ŜŜywnoywnośścici

4,504,501010Standaryzacja i normalizacjaStandaryzacja i normalizacja

4,654,652323Kompleksowe ZarzKompleksowe Zarząądzanie Jakodzanie Jakośściciąą (TQM)(TQM)

4,674,6766Pozyskiwanie i ulepszanie szczepPozyskiwanie i ulepszanie szczepóów przemysw przemysłłowych owych 
wykorzystywanych w przemywykorzystywanych w przemyśśle spole spoŜŜywczymywczym

4,694,691616PODSTAWY opracowania wynikPODSTAWY opracowania wynikóów badaw badańń naukowychnaukowych

4,694,691616PODSTAWY metodologii badaPODSTAWY metodologii badańń dodośświadczalnychwiadczalnych

5,005,0044Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojBiotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojóóww



Katedra Technologii Katedra Technologii śśywnoywnośścici

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

4,264,266565Wykorzystanie przetwWykorzystanie przetwóórcze ryb i bezkrrcze ryb i bezkręęgowcgowcóów morskichw morskich

4,404,407878ZarzZarząądzanie zasobami ludzkimidzanie zasobami ludzkimi

5,005,007878TOWAROZNAWSTWO produktTOWAROZNAWSTWO produktóów przemysw przemysłłu tu tłłuszczowego i uszczowego i 
koncentratkoncentratóów spow spoŜŜywczych oraz przemysywczych oraz przemysłłu miu mięęsnegosnego

4,154,15100100Propedeutyka przemysPropedeutyka przemysłłu spou spoŜŜywczegoywczego

4,514,51108108śśywnoywnośćść dla dziecidla dzieci

4,464,46120120Opakowania do Opakowania do ŜŜywnoywnośścici

4,464,46175175WSPWSPÓÓŁŁCZESNE trendy w nauce o CZESNE trendy w nauce o ŜŜywnoywnośści i ci i ŜŜywieniu ywieniu --
produkty roprodukty rośślinne: owoce, warzywa, zbolinne: owoce, warzywa, zboŜŜa, ta, tłłuszcze, uszcze, 
koncentratykoncentraty

4,284,28306306WSPWSPÓÓŁŁCZESNE trendy w nauce o CZESNE trendy w nauce o ŜŜywnoywnośści i ci i ŜŜywieniu ywieniu --
produkty zwierzprodukty zwierzęęce: mice: mięęso, drso, dróób, mleko, ryby, mib, mleko, ryby, mióódd

4,254,25352352OgOgóólna technologia lna technologia ŜŜywnoywnośścici



Katedra Technologii Katedra Technologii śśywnoywnośścici

4,804,801010PODSTAWY opracowania wynikPODSTAWY opracowania wynikóów badaw badańń naukowychnaukowych

4,754,751212OpakowalnictwoOpakowalnictwo

4,134,131515Informatyka IIInformatyka II

ŚŚredniarednia

pyt 6pyt 6
IloIlośćść
ocenocen

PrzedmiotPrzedmiot

4,754,7544Towaroznawstwo produktTowaroznawstwo produktóów zbow zboŜŜowych, cukierniczych i owych, cukierniczych i 
owocowoowocowo--warzywnychwarzywnych

4,754,7544Podstawy przetwPodstawy przetwóórstwarstwa

5,005,0088Dodatki do Dodatki do ŜŜywnoywnośścici

4,614,612323ZafaZafałłszowania szowania ŜŜywnoywnośści i metody ich wykrywaniaci i metody ich wykrywania

4,214,212424Etyka biznesuEtyka biznesu

4,624,622626PODSTAWY metodologii badaPODSTAWY metodologii badańń dodośświadczalnychwiadczalnych

4,234,232828śśywnoywnośćść specjalna IIspecjalna II

4,414,412929Ekonomika i organizacja przedsiEkonomika i organizacja przedsięębiorstwa biorstwa ŜŜywnoywnośściowegociowego

3,913,914545OBROBRÓÓT produktami pochodzenia zwierzT produktami pochodzenia zwierzęęcegocego



Ocena pracownikOcena pracownikóóww



Pracownicy Pracownicy WNoWNośś realizujrealizująący zajcy zajęęcia cia nana
rróóŜŜnych kierunkachnych kierunkach

oo Oceniono 100 osOceniono 100 osóób (b (łąłącznie z doktorantami), w cznie z doktorantami), w 
tym 7 ostym 7 osóób oceniane byb oceniane byłło przez 5 i mniej oso przez 5 i mniej osóóbb

oo RozpiRozpięętotośćść ocen: ocen: 2,332,33 do 5 (3,12 do 5,0)do 5 (3,12 do 5,0)

oo IloIlośćść ocen poniocen poniŜŜej 3,8 ej 3,8 –– 13 (9)13 (9)

oo IloIlośćść ocen powyocen powyŜŜej 4,2 ej 4,2 –– 50 (48)50 (48)



Pracownicy realizujPracownicy realizująący zajcy zajęęcia na kierunku cia na kierunku 
Technologii Technologii śśywnoywnośści i ci i śśywienia Czywienia Człłowiekaowieka

18  (34%)18  (34%)16 (23%)16 (23%)IloIlośćść ocen ocen 
poniponiŜŜej 3,8ej 3,8

2,45 2,45 do 4,79do 4,792,33 2,33 do 5do 5RozpiRozpięętotośćść ocen:ocen:

20203030IloIlośćść ocen ocen 
powypowyŜŜej 4,2ej 4,2

53537070IloIlośćść ososóób b 
ocenianychocenianych

Pracownicy innych Pracownicy innych 
wydziawydziałłóóww

Pracownicy Pracownicy WNoWNośś



Pracownicy realizujPracownicy realizująący zajcy zajęęcia na kierunku cia na kierunku 
towaroznawstwotowaroznawstwo

000066IloIlośćść ocen ocen 
poniponiŜŜej 3,8ej 3,8

4,0 do 4,84,0 do 4,83,8 do 4,833,8 do 4,833,25 3,25 do 5do 5RozpiRozpięętotośćść
ocen:ocen:

88991818IloIlośćść ocen ocen 
powypowyŜŜej 4,2ej 4,2

111113135656IloIlośćść ososóób b 
ocenianychocenianych

Pracownicy Pracownicy 
WNoWNośśCziKCziK

Pracownicy Pracownicy 
WNoWNośś

WszyscyWszyscy



Ocena pracownikOcena pracownikóóww
wg Katedrwg Katedr



Katedra ChemiiKatedra Chemii

oo Oceniono  34 pracownikOceniono  34 pracownikóóww

oo Dla 23 pracownikDla 23 pracownikóów zakres ocen 4,25 do 5w zakres ocen 4,25 do 5

oo Dla 10 pracownikDla 10 pracownikóów zakres ocen 3,81 do 4,16w zakres ocen 3,81 do 4,16

oo 1 pracownik 1 pracownik –– ocena 3 ( na podstawie 2 ocen)ocena 3 ( na podstawie 2 ocen)



Katedra InKatedra InŜŜynierii ynierii śśywnoywnośści i Organizacji ci i Organizacji 
ProdukcjiProdukcji

oo Oceniono  23 pracownikOceniono  23 pracownikóóww

oo Dla 2 pracownikDla 2 pracownikóów zakres ocen 4,48 do 5 ( 2 w zakres ocen 4,48 do 5 ( 2 
oceny)oceny)

oo Dla 13 pracownikDla 13 pracownikóów zakres ocen 3,8 do 4,18w zakres ocen 3,8 do 4,18

oo Dla 8 pracownikDla 8 pracownikóów zakres ocen 3,12 do 3,74 (w w zakres ocen 3,12 do 3,74 (w 
tym 2 doktoranttym 2 doktorantóów)w)



Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny 
śśywnoywnośścici

oo Oceniono  28 pracownikOceniono  28 pracownikóóww

oo Dla 16 pracownikDla 16 pracownikóów zakres ocen 4,24 do 5w zakres ocen 4,24 do 5

oo Dla 10 pracownikDla 10 pracownikóów zakres ocen 3,83 do 4,10w zakres ocen 3,83 do 4,10

oo 1 pracownik 1 pracownik –– ocena 3,76 ocena 3,76 

oo 1 pracownik 1 pracownik –– ocena 2,33 ( na podstawie 3 ocena 2,33 ( na podstawie 3 
ocen)ocen)



Katedra Technologii Katedra Technologii śśywnoywnośścici

oo Oceniono  13 pracownikOceniono  13 pracownikóóww

oo Dla 12 pracownikDla 12 pracownikóów zakres ocen 4,13 do 4,60w zakres ocen 4,13 do 4,60

oo 1 pracownik 1 pracownik –– ocena 3,29 ( na podstawie 7 ocena 3,29 ( na podstawie 7 
ocen)ocen)



PODSUMOWUJPODSUMOWUJĄĄCC

�� Trzeba mieTrzeba miećć śświadomowiadomośćść duduŜŜej wagi ej wagi 
wystawianej oceny wystawianej oceny –– ocena ta prowadzi do ocena ta prowadzi do 
rróóŜŜnokierunkowych dzianokierunkowych działłaańń

�� Warto mieWarto miećć pewnopewnośćść, , ŜŜe wybieramy w ankiecie e wybieramy w ankiecie 
nazwisko osoby rzeczywinazwisko osoby rzeczywiśście prowadzcie prowadząącej dane cej dane 
zajzajęęcia cia 

�� Zaczynamy dostrzegaZaczynamy dostrzegaćć, , ŜŜe system doskonalenia e system doskonalenia 
jakojakośści zaczyna przynosici zaczyna przynosićć konkretne narzkonkretne narzęędzia dzia 
oceny naszej pracyoceny naszej pracy


