Kierunek Administracja studia I i II stopnia
PROTOKÓŁ EWALUACJI
Semestr Letni 2019/2020
W semestrze letnim została przeprowadzona ewaluacja na kierunku administracja dotycząca
pracy wykładowców oraz pracy biblioteki, pracy dziekanatu i organizacji studiów. Studenci
mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni HumanistycznoEkonomicznej. W badaniu wzięło udział 68 studentów.
Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere i
konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.
Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020
Administracja I stopień
Studentów biorących udział w badaniu:22
Przedmioty poddane ewaluacji:
Język angielski
Negocjacje i mediacje
Postępowanie administracyjne
Praktyka kierunkowa
Publiczne prawo gospodarcze
Wychowanie fizyczne
Najwyższe oceny nauczycieli
mgr A. Fall 4,91
mgr D. Kamiński 4,84
prof. EUH-E dr I. Seredocha 4,83
Najniższy wynik – 3,97
Tab. Wyniki ogólne
Odpowiedzi
Skala 1-5
„1” – najniższa ocena
„5” – najwyższa ocena

Pytanie
Czy zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy?

4,22

Czy określone przez prowadzącego wymagania
egzaminacyjne/ zaliczeniowe były oparte o sylabus?

4,75

Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły zgodnie z
planem?

4,86

Czy nauczyciel był życzliwy dla studenta? Czy można było
z nim nawiązać kontakt?

4,82

Czy nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i
środków audiowizualnych?

4,31

Czy nauczyciel
praktyczne?

4,69

starał

się

przekazać

elementy

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Administracja II stopień
Studentów biorących udział w badaniu 46
Przedmioty poddane ewaluacji:
Instytucje i źródła prawa międzynarodowego
Polityka spójności i fundusze strukturalne
Systemy zabezpieczeń społecznych
Praktyka kierunkowa
Postępowanie sądowo-administracyjne
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Najwyższa ocena nauczycieli
dr J. Zawrot 4,86
prof. EUH-E dr I. Seredocha 4,78
Najniższy wynik – 4,01
Tab. Wyniki ogólne
Odpowiedzi
Skala 1-5
„1” – najniższa ocena
„5” – najwyższa ocena

Pytanie
Czy zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy?

4,54

Czy określone przez prowadzącego wymagania
egzaminacyjne/ zaliczeniowe były oparte o sylabus?

4,71

Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły zgodnie z
planem?

4,66

Czy nauczyciel był życzliwy dla studenta? Czy można było
z nim nawiązać kontakt?

4,59

Czy nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i
środków audiowizualnych?

3,83

Czy nauczyciel
praktyczne?

4,67

starał

się

przekazać

elementy

Ewaluacja pracy dziekanatu, biblioteki, organizacji zajęć oraz opinia na temat satysfakcji ze
studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej
Pytanie

Odpowiedzi
Skala 1-5
„1” – najniższa ocena
„5” – najwyższa ocena
Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ocena pracy dziekanatu

4,68

4,75

Ocena organizacji zajęć

4,5

4,29

Ocena pracy biblioteki

4,61

4,51

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E
oceniam na

4,45

Skala obecności studentów w zajęciach (w
%)
Studia I stopnia

Studia II stopnia

92,26 %

83,84 %

4,11

