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Ankieta oceniająca zajęcia prowadzone w semestrze zimowym na specjalności ekologia 

kulturowa, na kierunku etnologia studia II stopnia 

 
Ankieta skierowana jest do studentów – uczestników zajęć na specjalności ekologia kulturowa. Jej celem jest 

ewaluacja realizowanych modułów w celu udoskonalenia kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych. Ocena ta 

pozwoli nam w przyszłości doprecyzować zakres tematyczny, który w jak największym stopniu wzbogaci i 

poszerzy wiedzę uczestników na dany temat.  

 

1. Oceń w skali od 1 do 10 (1 – najsłabiej, 10 – najlepiej) jakość prowadzonych zajęć: 

poziom merytoryczny  

zakres tematyczny  

sposób przekazywania wiedzy  

ilość czasu poświęconego na poszczególne zagadnienia  

 

2. Jak oceniasz dobór osób prowadzących zajęcia? 

- bardzo dobrze, wiele się od nich nauczyłem / nauczyłam, 

- średnio, wiele się dowiedziałem / dowiedziałam, ale w niewystarczającym stopniu, 

- źle, dowiedziałem / dowiedziałam się niewiele (lub wcale) interesujących mnie rzeczy. 

 

3. Oceń w skali od 1 do 10 (1 – najsłabiej, 10 – najlepiej) jakość kolejnych modułów: 

 

Teoria kultury  

Filozofia kultury  

Semiotyka kultury  

Muzealnictwo  

Ekologia kulturowa  

Style życia współczesnego człowieka  

Od przerażenia do fascynacji, czyli dyskurs o „Innym”  

Tradycje kulturowe Żydów  

Rewitalizacja obszarów postindustrialnych  

Ekologiczne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego  
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4. Które zajęcia oceniasz najwyżej? Które zajęcia w największym stopniu poszerzyły Twoją wiedzę na dany 

temat?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………………. 

 

5. Które zajęcia oceniasz najsłabiej? Które zajęcia w niewielkim stopniu poszerzyły Twoją wiedzę na dany 

temat?   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Jaka jest Twoja całkowita ocena zajęć w semestrze zimowym? 

 

Bardzo dobra  

Dobra  

Średnia  

Niezadowalająca  

  

 

7. Co najbardziej wpłynęło na Twoją ocenę?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Które tematy szczególnie Cię zainteresowały? Którym zagadnieniom poświęciłbyś / poświęciłabyś więcej 

czasu? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Które tematy nie wzbudziły Twojego zainteresowały? Z których zagadnień zrezygnowałbyś /  

zrezygnowałabyś? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


