
P R Z E W O D N I K  

„Jak wypełnić ankietę” 
Ankietyzacja zajęć dydaktycznych  

w semestrze zimowym 2012/2013 



Drodzy Studenci Wydziału Biologii 
 
      Wysoka jakość kształcenia jest dla każdej uczelni jednym z najważniejszych  
elementów dobrego jej funkcjonowania, a opinie studentów są szczególnie 
pomocne w weryfikacji ewentualnych niedociągnięć i problemów pojawiających się 
w trakcie realizacji procesu dydaktycznego. Dlatego oddajemy w Wasze ręce 
narzędzie, jakim są ankiety umożliwiające Wam anonimową wypowiedź odnośnie 
różnych aspektów zajęć dydaktycznych, w których braliście udział.  
 
     Wydziałowa ankietyzacja on-line zajęć dydaktycznych prowadzonych w 
semestrze zimowym  2012/2013, odbędzie się w dniach 21 stycznia – 28 lutego br.  
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji. Każdy Wasz głos będzie dla 
nas bardzo istotny i bez Waszej opinii trudno będzie dokonać pozytywnych zmian w 
zakresie podnoszenia jakości kształcenia na naszym wydziale.  
 
 Żeby ułatwić ankietyzację, przekazujemy w Wasze ręce przewodnik 
 „Jak dobrze wypełnić ankietę”. Znajdziecie w nim ważne informacje oraz 
odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące ankietyzacji. 
 
 
   Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia      



Aby wypełnić ankietę należy zalogować się w portalu studenta na 
stronie: www. ps.ug.edu.pl 



Jeżeli nie pamiętasz hasła dostępu do swojego konta na portalu studenta, 
możesz wygenerować nowe. Wystarczy, że wpiszesz numer indeksu, swoje 
nazwisko oraz kod zabezpieczający  w odpowiednich miejscach a na Twoja 

skrzynkę mailową przyjdzie wiadomość z nowym hasłem. 

Tu wpisujesz numer swojego 
indeksu oraz nazwisko… 

… a tutaj wpisujesz kod z 
obrazka powyżej (4 znaki) 



Gdy już jesteś zalogowany na swoim 
koncie na portalu studenta, wybierasz 

zakładkę ANKIETY i wypełniasz  ankiety 
tych przedmiotów, które w danym 

semestrze odbyłeś.  
 

Listę zajęć dydaktycznych, 
ankietowanych w roku akademickim 
2012/2013 znajdziesz na następnej 

stronie przewodnika. 



Lista zajęć dydaktycznych ankietowanych  
w roku akademickim 2012/1013 

BIOLOGIA I STOPIEŃ 
 

- Anatomia roślin 

- BHP i ergonomia 

-  Histologia zwierząt  

- Podstawy chemii 

- Fizyka z elementami 

biofizyki 

- Logika 

- Filozofia przyrody 

- Genetyka 

- Dydaktyka biologii (ćw.) 

 

 
 

PRZYRODA 
 

- BHP i ergonomia 

- Podstawy chemii 

- Różnorodność biologiczna 

- Laboratorium fizyczne 

- Chemia analityczna i 

nieorganiczna, 

- Fizyka współczesna I, 

- Meteorologia i klimatologia 

- Fizjologia i rozwój 

organizmów 

- Projektowe laboratorium 

przyrodnicze 

- Pedagogika (w i ćw.) 

BIOLOGIA II STOPIEŃ 
 

- Ekologia ewolucyjna i 

behawioralna 

- Metody znakowania cząstek 

biologicznych 

- Seminarium 

- Choroby genetyczne 

człowieka 

- Zastosowanie embriologii 

roślin w biotechnologii 

- Metabolity wtórne roślin 

- Wybrane aspekty 

plastyczności OUN 
 



PRZY WYPEŁNIANIU ANKIETY NALEŻY PAMIĘTAĆ O KILKU RZECZACH: 

1. Ankiety są anonimowe – nie ma możliwości powiązania odpowiedzi i komentarzy udzielonych w 
ankiecie z ich autorem.  

 
2. Pamiętaj o terminach - ankietyzacja w bieżącym roku akademickim 2012/2013 trwa od 21.01 do 28.02. 

Po tym terminie nie będzie możliwości wypełnienia ankiet. 
 
3. Wypełniaj  ankiety dotyczące tylko tych przedmiotów, na które uczęszczałaś/eś według programu 

studiów. Jeżeli wśród nich znajdą się zajęcia, na które nie uczęszczałaś/eś zgodnie z tokiem studiów – 
nie uzupełniaj ich kwestionariuszy. Jeżeli na Twoim koncie na portalu studenta nie ma arkuszy 
ankietowych lub są kwestionariusze przedmiotów, w których nie uczestniczyłeś, to zgłoś ten fakt w 
dziekanacie lub skontaktuj się z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia. 

 
4. Odpowiadaj na pytania zawarte w ankiecie uczciwie i szczerze. Napisz również kilka słów w pytaniach 

otwartych. Każdy głos w sprawie jakości kształcenia jest ważny . Podejdź do sprawy poważnie.        
 



Jeżeli masz jakieś pytania lub nie wiesz jak uzupełnić 
ankietę- SKONTAKTUJ SIE z członkami  

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  
Przewodniczący Komisji: dr Ryta Suska-Wróbel 

ryta.suska@biol.ug.edu.pl 
 

POMOŻEMY W KAŻDEJ SPRAWIE   
 

Zapraszamy na stronę WZdsJK: 
www.biology.ug.gda.pl/owydziale/wzdsjk 



W Y D Z I A Ł  B I O L O G I I  
ul. Wita Stwosza 59 

80-308 Gdańsk 


