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Wybrane opinie studentów na temat wykładowców WSP TWP pochodzące 
z ankiet ewaluacyjnych studiów Społeczno – polityczne problemy 

wielokulturowości, realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. 

 

mgr E. Rutkowska -  Zarządzanie różnorodnością, 
o „zajęcia były znakomite, szkoda, że było ich tak mało. Warto w przyszłości zwiększyd liczbę 

godzin tego przedmiotu.” 
o „lepsze przygotowanie merytoryczne, podawanie konkretnych przykładów, sprawiedliwośd 

w ocenianiu prac” 
o „zajęcia bardzo dobrze przygotowane, przemyślane, ciekawe, na czasie. Więcej takich 

przedmiotów!” 
o „mało angażowała grupę w zajęcia. skupienie na prezentacji i wykładzie.” 
o „za dużo dyskusji w grupkach na dosyd banalne tematy, które moim zdaniem niewiele 

wnosiły. Za mało faktów, statystyk, przykładów. W moim odczuciu, wykład miał charakter 
bardziej ideologiczny niż faktograficzny. Przyjmowaliśmy za pewnik różne założenia, które 
moim zdaniem w ogóle nie są oczywiste.” 

o „warto "zahaczyd" więcej tematów i polecid pozycje do samodzielnego pogłębienia tematu, 
niż mówid dłużej o wybranych zagadnieniach. Ale to tylko moje odczucie” 

o „zwiększenie liczby godzin tego przedmiotu” 
o „dlaczego tych zajęd nie było więcej? to były najlepsze wykłady w tym semestrze, jestem 

pełna podziwu dla tej pani i jej ogromnej wiedzy oraz bardzo dobrego przygotowania.” 
 
 
mgr J. Lizut - Program edukacji wielokulturowej, 

o „prowadząca przygotowana i zainteresowana słuchaczami. przywiązywała uwagę potrzeb 
studentów w kontekście tematyki zajęd.” 

o „konkretne, ciekawe i dobrze prowadzone. :) Bardzo podobała mi się prezentacja gościnna 
dot. piłki nożnej, ale sugerowałabym ograniczanie temu panu czasu do np. 30 minut” 

o „bardzo przydatne zajęcia, powinny byd usytuowane na wcześniejszych semestrach studiów. 
Liczba godzin powinna byd troszkę większa.” 
 

mgr M. Pyz - Trening wielokulturowości, 
o „na tych zajęciach było wszystko w porządku. mgr Pyz jest za to trochę nudny na innych 

zajęciach. Powinien też byd trochę bardziej stanowczy” 
o „zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy sposób. zaangażowanie i aktywizacja przez 

prowadzącego uczestników zajęd stanowiły niezwykle dobry sposób nauczania.” 
o „tak trzymad. atrakcyjne, angażujące słuchaczy zajęcia.” 
o „zajęcia były bardzo ciekawe, przemyślane, frapujące, aktywizujące i pozytywnie 

zaskakujące.” 
o „zajęcia przydatne, bo dają konkretną wiedzę i narzędzia, których można użyd.” 
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o „więcej odwagi, zdecydowania! Bardzo ciekawe kwestie i szkoda byłoby odpuszczad tym, 
którzy nie uważają” 

o „większa otwartośd w stosunku do uczestników” 
o „doświadczony prowadzący, niestety nie czułam w nim zaangażowania w prowadzeniu 

zajęd. podobała mi się  aktywizacja grupy i możliwośd poprowadzenia zabawy grupowej. 
wiem jednak ze przedstawił nam tzw. min w poruszanej tematyce przedmiotu.” 

o „zaangażowanie prowadzącego udziela się słuchaczom. Prowadzący wraz ze słuchaczami 
bierze udział w zajęciach praktycznych, przez co zachęca do aktywnego brania w nich 
udziału. Super!!!”. 
 

dr M. Łukasiuk – Gmurczyk - Współczesne miasta – kształtowanie wielokulturowej przestrzeni, 
o „doskonały wykład, bardzo ciekawe informacje. Szkoda, że nie było więcej godzin 

przeznaczonych na ten wykład.” 
o „więcej tego typu zajęd, dr Gmurczyk to najbardziej profesjonalny ze wszystkich 

wykładowców, jacy uczyli nas w trakcie studiów” 
o „fantastyczne zajęcia, bardzo dobra prowadząca.” 
o „jedna z najlepszych prowadzących na całych studiach. Przede wszystkim wykłady były na 

temat i prezentowały istotnie nowe treści. Bardzo ciekawe i profesjonalnie poprowadzone.” 
o „wspaniały wykładowca. Wspaniała umiejętnośd komunikowani sie ze słuchaczami oraz 

dialog. więcej takich wykładowców” 
o „prowadząca przygotowana i zmobilizowana.” 

 

 

 

 

 


