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Ankieta oceniająca warsztat „Człowiek-natura-ekonomia” 

 

Ankieta skierowana jest do studentów – uczestników warsztatów. Jej celem jest ewaluacja przeprowadzonych 

działań 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. Co sądzisz o formie warsztatowej zaplanowanych działań edukacyjnych w toku studiów? 

- warsztaty są bardzo dobrym sposobem na zdobywanie wiedzy i poszerzanie umiejętności, 

- nie jest to forma nauczania ani gorsza, ani lepsza, sprawdza się jak każda inna, 

- nie jest to dobry sposób przekazania wiedzy, wolę tradycyjne formy (wykład, ćwiczenia) 

- nie mam zdania, 

- inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oceń w skali od 1 do 10 (1 – najsłabiej, 10 – najlepiej) jakość przeprowadzonych warsztatów: 

 

poziom merytoryczny  

zakres tematyczny  

sposób przekazywania wiedzy  

przebieg kolejnych działań warsztatowych  

dobór ekspertów  

ilość czasu poświęconego na kolejne zagadnienia  

działania organizacyjne  

 

3. Jak oceniasz dobór ekspertów prowadzących kolejne działania warsztatowe? 

- 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. 

 

4. Oceń w skali od 1 do 10 (1 – najsłabiej, 10 – najlepiej) jakość działań warsztatowych: 
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5. Który element warsztatów oceniasz najwyżej? Które działania w największym stopniu poszerzyły Twoją 

wiedzę na dany temat? Dlaczego? 

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

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

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

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

 

6. Który element warsztatów oceniasz najsłabiej? Które działania w niewielkim stopniu poszerzyły Twoją 

wiedzę na dany temat? Dlaczego? 

 

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

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

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

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

 

7. Jaka jest Twoja całkowita ocena warsztatu? 

Bardzo dobra  

Dobra  

Średnia  

Niezadowalająca  

  

Co najbardziej wpłynęło na Twoją ocenę?  

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

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

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

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

 

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

czasu? 

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

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



                 
 

Projekt  „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” 
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii 

 oraz środków krajowych. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl

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

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

 

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

zrezygnowałabyś? 

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

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

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

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

 

10. Jeżeli mógłbyś / mogłabyś wziąć udział w kolejnych warsztatach, czego powinny one dotyczyć? 

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

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

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

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

 


