
Sprawozdanie z ankietyzacji kursów na kierunku Inżynieria Środowiska WIL ŚiG 
przez studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
 
Ocenie poddano kursy prowadzone w semestrze letnim w roku akademickim 

2018/2019. Studenci ocenili 91 kursów. W sprawozdaniu przedstawiono procentowy 
udział respondentów oraz wyniki dot. oceny kursów w procesie ankietyzacji. Osta-
tecznie, przedstawiono przykłady najlepiej ocenianych kursów na kierunku Inżynieria 
Środowiska. 

 
1. Udział respondentów w procesie ankietyzacji 

 
W semestrze letnim, liczba ocenionych kursów, w których wzięło udział 

co najmniej 10% respondentów, wyniosła 22, co stanowi 24% wszystkich kursów. 
Znacznie wyższą liczbę ocenionych kursów (39 kursów) określono w zakresie 10-20% 
studentów biorących udział w ankietyzacji; stanowi to 43% wszystkich kursów. 
 

 

W ocenie 61 kursów wzięło udział mniej  
niż 20% uprawnionych respondentów, co stanowi 
aż 67% wszystkich kursów. 

Liczba ocenionych kursów, w których 
wzięło udział powyżej 20% studentów,  
wyniosła 30, co stanowi 33% wszystkich kursów. 

 

 
 
W porównaniu z ankietami semestru zimowego 2018/2019, zanotowano obni-

żenie liczby kursów, które zostały ocenione przez co najmniej 20% respondentów. 
 



2. Oceny kursów uzyskane w procesie ankietyzacji 
 
Prezentowane wyniki dotyczą tych kursów, w ocenie których wzięło udział 

zarówno powyżej 10%, jak i powyżej 20% respondentów. Zwraca się uwagę na fakt, 
że w udziale studentów powyżej 20%, wszystkie oceniane kursy uzyskały ocenę 
w zakresie 4,0 do 5,0, z czego aż 97% stanowią oceny od 4.5 do 5.0. W ocenianym 
semestrze 5 kursów, otrzymało ocenę od 4,0 do 4,5, co stanowi 7% wszystkich oce-
nianych kursów przy udziale respondentów powyżej 10%. 

 

 
 
Żaden z kursów nie uzyskał oceny mieszczącej się w przedziale od 2,0 do 3,5. 

Dwa kursy otrzymały ocenę 3,50 i jeden kurs otrzymał ocenę 3,56 (w ocenie tych 
kursów wzięło udział, odpowiednio 6,67% i 13,33% respondentów. 

Podsumowując, na uwagę zasługuje fakt stosunkowo niskiego udziału studen-
tów w procesie ankietyzacji – ilość odpowiadających nie przekroczyła wartości 45%. 
Jednocześnie zanotowano wysokie oceny kursów, w ankietyzacji których wzięło 
udział powyżej 20% respondentów. 

 
3. Najlepiej oceniane kursy na kierunku Inżynieria Środowiska 

 
Prezentowane wyniki dotyczą tylko tych kursów, w ocenie których wzięło 

udział powyżej 20% respondentów. Poniżej przedstawiono kilka przykładów najwyżej 
ocenionych kursów, w których udział respondentów był najwyższy: 

- Technologie proekologiczne – wykład, ćwiczenia (5,0) 
- Procesy fizykochemiczne w oczyszczaniu – wykład, ćwiczenia (5,0) 
- Unieszkodliwianie osadów wodno-ściekowych – wykład, laboratorium (5,0) 
- Systemy cieplne i wentylacyjne – wykład, ćwiczenia (5,0) 

 


