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Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Ankietowanie przeprowadzono w grudniu 2014
roku wśród :
Studentów II roku studiów I stopnia - 44 ankiety

Inżynieria Ekologiczna I stopień

Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania?

Obowiązkowość prowadzących zajęcia (np. odbywanie zajęć)

9%
91%
30%

Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów)

66%
36%

Zgodność z przedstawionym programem zajęć

59%
23%

Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece

73%

Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal
dydaktycznych)

27%

Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych

27%

73%

50%

68%

66%
23%

Dostępność komputerów, Internetu

55%
11%
89%
64%

Istotność, ważność prowadzonych zajęć

25%
57%

Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form, itp.)
Oferta zajęć do wyboru (różnorodność, itp.)

0%

Dobrze

32%

Gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji

Dostępność specjalistycznego sprzętu związanego z prowadzonymi
zajęciami

Przeciętnie

30%

Obiektywność oceny wystawianej przez prowadzącego zajęcia

39%
66%
16%

50%

100%
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Jak oceniasz zajęcia prowadzone na Twoim kierunku i stopniu nauczania?

Obowiązkowość prowadzących zajęcia (np. odbywanie zajęć)

0%
9%

Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów)

5%

Zgodność z przedstawionym programem zajęć

5%

Dostępność książek, czasopism, baz danych w bibliotece

5%

Warunki techniczne odbywania zajęć (komfort i wyposażenie sal
dydaktycznych)

30%

36%

23%
0%
27%
5%

Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych

27%

Obiektywność oceny wystawianej przez prowadzącego zajęcia

2%

Gotowość prowadzących do pomocy, konsultacji

2%

Przeciętnie

32%
23%
23%

Dostępność komputerów, Internetu
Dostępność specjalistycznego sprzętu związanego z
prowadzonymi zajęciami

Źle

30%

0%
11%
11%

Istotność, ważność prowadzonych zajęć
Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form, itp.)
Oferta zajęć do wyboru (różnorodność, itp.)

0%

64%
5%
57%
18%
66%
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Mocne strony studiowania Inżynierii Ekologicznej
na Wydziale Rolnictwa i Biologii (TAK)
prestiż/tradycje/renoma uczelni
odpowiednie warunki lokalowe
prowadzący dobrze wywiązują się z obowiązków związanych z
procesem dydaktycznym
otwartość wykładowców na studentów
przyjazna atmosfera studiowania
dobra organizacja formalna studiów

Nie wiem

możliwość wszechstronnego rozwoju

Tak

przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej
wysoka jakość prowadzonych zajęć
dostępna odpowiednia infrastruktura dydaktyczna
odpowiednie kompetencje prowadzących zajęcia
dobra konstrukcja programu nauczania
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Mocne strony studiowania Inżynierii Ekologicznej
na Wydziale Rolnictwa i Biologii (NIE)
prestiż/tradycje/renoma uczelni
odpowiednie warunki lokalowe
prowadzący dobrze wywiązują się z obowiązków związanych z
procesem dydaktycznym
otwartość wykładowców na studentów
przyjazna atmosfera studiowania
dobra organizacja formalna studiów

Nie wiem

możliwość wszechstronnego rozwoju

Nie

przygotowanie praktyczne do przyszłej pracy zawodowej
wysoka jakość prowadzonych zajęć
dostępna odpowiednia infrastruktura dydaktyczna
odpowiednie kompetencje prowadzących zajęcia
dobra konstrukcja programu nauczania
0%

20%

40%

60%

80%

Trzeba zmienić konstrukcję programu nauczania oraz organizacje formalną studiów

Inżynieria Ekologiczna I stopień

Nie jest mocną stroną studiowania na
Wydziale Rolnictwa i Biologii
• Konstrukcja programu
• Formalna organizacja studiów
• Przygotowanie do zawodu ???

Inżynieria Ekologiczna I stopień

Słabe strony studiowania na Wydziale
Rolnictwa i Biologii (TAK)
niska jakość lektoratów
brak odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej
nieodpowiedni stosunek prowadzących zajęcia do studentów
prowadzący niezaangażowani w proces dydaktyczny
atmosfera niesprzyjająca studiowaniu
złe warunki lokalowe
zła konstrukcja programu nauczania

Nie wiem

niedostateczne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Tak

niska jakość prowadzonych zajęć
zbyt duża ilość zajęć teoretycznych
zbyt mała ilość zajęć laboratoryjnych
zbyt mała ilość zajęć terenowych
nie wywiązywanie się z obowiązków związanych z procesem
dydaktycznym przez prowadzących zajęcia
zbyt zróżnicowana jakość prowadzonych zajęć - od bardzo
słabej do wysokiej
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Zła konstrukcja programu, za mało zajęć terenowych i laboratoryjnych, niska jakość
lektoratów
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Słabe strony studiowania na Wydziale
Rolnictwa i Biologii (NIE)
niska jakość lektoratów
brak odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej
nieodpowiedni stosunek prowadzących zajęcia do studentów
prowadzący niezaangażowani w proces dydaktyczny
atmosfera niesprzyjająca studiowaniu
złe warunki lokalowe
zła konstrukcja programu nauczania

Nie wiem

niedostateczne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Nie

niska jakość prowadzonych zajęć
zbyt duża ilość zajęć teoretycznych
zbyt mała ilość zajęć laboratoryjnych
zbyt mała ilość zajęć terenowych
nie wywiązywanie się z obowiązków związanych z procesem
dydaktycznym przez prowadzących zajęcia
zbyt zróżnicowana jakość prowadzonych zajęć - od bardzo
słabej do wysokiej
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Słabe strony studiowania Inżynierii Ekologicznej
na Wydziale Rolnictwa i Biologii
• Zła konstrukcja programu
• Zbyt dużo zajęć teoretycznych a za mało
praktycznych
• Niska jakość lektoratów
• Niedostateczne przygotowanie do przyszłej
pracy zawodowej

Inżynieria ekologiczna I stopień

Dostępność informacji dotyczących spraw
dydaktycznych „on-line”?
Pomoce dydaktyczne, np. spisy
literatury

Informacje o wymaganiach
egzaminacyjnych i zaliczeniowych

Aktualne komunikaty, np. o tym, że
nie odbędą się planowane zajęcia

Adresy mailowe pracowników
dydaktycznych

Nie wiem
Mała

Informacje o godzinach konsultacji

Duża

Sylabusy

Plany studiów
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Ogólna ocena pracy dziekanatu
10d. Ogólna ocena pracy dziekanatu.

50%

47%

45%

41%
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35%
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15%
10%

7%

5%

5%

0%

0%

Bardzo dobra

Dobra

Zła

Bardzo zła

Nie mam
zdania
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Dodatkowe uwagi
•
•
•
•

Więcej przedmiotów technicznych!!!!
Potrzeba wprowadzenie grafiki inżynierskiej
Matematyka na wyższym poziomie
Ograniczenie przedmiotów rolniczych !!!!!

