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Om wienie Wynik w Ankiet
przeprowadzonych wśr d doktorant w studi w doktoranckich

na Wydziale Transportu

Ankietyzacj a została przeprowadzona Ia corocznym spotkaniu Kierownictwa Studium
Doktoranckiego z doktorantami, kt re odbyło się 29 X2014 roku na Wydziale Transportu.

Po zakoriczeniu spotkania rozdano ankiety i prowadzący spotkanie opuścili salę w
kt rej odbywało się spotkanie.

Wypełnione ankieĘ zostały dostarczonę do Dziekanatu następnego dnia ptzezjednego
z doktorant w.

Ankietyzacja dotycryła efekt w kształcenia oraz proglamu ksŹałcenia. Wzory ankiet
w załączetiu.

1. Ankieta oceny efeh w lcsztąłcenia
otrzymano 1l wypełnionych ankiet. ocenie podlegały:
a) Efekty kształcenia w zakresie wledzy
b) Efekty kształcenia w zakresie umiejętności
c) Efekty kształcenia w zakresie umiejętności społecznych

Sformułowano następujące pytanie: Proszę określić czy odnosi Pani/Pan wtażenie, Że
w minionym roku akademickim zbli4Ąal-ł się do osiągnięcia danego efektu kształcenia
wymienionego poniżej.
Możliwe odpowiedzi: Tak, Nie mam wrobionej opinii, Nie
Ad a) 7 ankięt - Tak

2 ankieĘ - Nie
2 ankiety - Nie mam wyrobionej opinii

Ad b) 8 ankiet - Tak
I ankieta - Nie
2 ankiety - Nie mam wyrobionej opinii

Ad c) 9 ankiet - Tak
0 ankiet - Nie
2 ankiety - Nie mam wyrobionej opinii

2. Ankieta oceny programu laztałcenia
otrzymano l1 wypełnionych ankiet. ocenie podlegały:
a) Praca naukowa
b) Przedmioty o charakterze podstawowym
c) Przedmioty nitryane z dyscypliną naukową Transport
d) Przedmioty nie zlviązane z dyscypliną naukową Transport
e) Przedmioty dotyczące metodyki
f) Praktyki zawodowe
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Możliwe odpowiedzi: ocenapozytywna, nie mam uwag
Wyniki oceny:

_ 10 --ciu ankietowanych zakreśliło odpowiędź: ocena pozyĘwna, nie mam uwag
- 1 ankieta zaitqałauwagi dotyczące:
Ad b) _ przedmioty nie umożliwiajq ronłoju pracy dohorskiej
Ad c) _ zbyt mała pula przedmiot w do wyboru
Ad f) _ brak uwzględniania praktyk zdobytych poza PW

Wnioski:
Ad 1) 18 % ankietowanych nie wytaziło opinii pozytyvrnej dotyczącej osiągnięcia
zakładanych efekt w kształcenia. Nie jest to dużo ale tym niemniej kierownictwo studi w
przyjrzy się uwaznie temu problemowi i spr buje poprawi sytuację w tym zakresie
Ad 2) Tylko 1 osoba ankietowanamiaŁa 3 uwagi. Moźna więc uznać, Że w tym zakresie
ocena jest powyżej dobrej.


