
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 12/2021 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia  

i Archaeology (Studies in English) z dnia 14 czerwca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia ankiet oceny ćwiczeń: ćwiczenia wykopaliskowe i ćwiczenia 

powierzchniowe oraz karty ćwiczeń wykopaliskowych na kierunku archeologia 
 

Ankieta oceny ćwiczeń wykopaliskowych na Wydziale Archeologii UW 

 

Miejsce odbywania ćwiczeń wykopaliskowych  

Typ i zakres chronologiczny stanowiska  

Opiekun ćwiczeń wykopaliskowych  

Rok studiów (zakreślić odpowiedni) I lic. II lic. III lic. I mgr. II mgr. 

 

A. Ocena dydaktyczna ćwiczeń wykopaliskowych 
zdecydowanie 

nie zgadzam się 

-2 -1 0 +1 

zdecydowanie 
zgadzam się 

+2 

A.1. Osoba prowadząca była zaangażowana w 
wyjaśnianie zagadnień związanych z odbywaniem 
ćwiczeń wykopaliskowych. 

     

A.2. Istniała możliwość konsultacji zagadnień 
związanych z ćwiczeniami wykopaliskowymi. 

     

A.3. Organizacja grupy, podział i zmienność 
obowiązków były odpowiednie. 

     

A.4. Ćwiczenia wykopaliskowe prowadzone były w 
uporządkowany sposób (znany dzienny plan prac, 
rozkład dnia). 

     

A.5. Osoba prowadząca ćwiczenia wyjaśniła cel oraz 
sposób realizacji powierzanych zadań. 

     

A.6. Treści dotyczące chronologii, rodzaju stanowiska 
zostały przekazane przez osobę prowadzącą w sposób 
wyczerpujący. 

     

Uwagi do części dydaktycznej ćwiczeń: ....................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 

B. Zakres wykonywanych czynności nie dotyczy* 
czynności były wykonywane: 

w ogóle rzadko często 

B.1. Eksploracja warstw     
B.2. Eksploracja obiektów / konstrukcji     
B.3. Przygotowanie wykopu lub obiektów do dokumentacji     
B.4. Pomiary w terenie     
B.5. Dokumentacja rysunkowa (plan, profil, obiekt)     
B.6. Dokumentacja opisowa (opis planu, profilu, obiektu)     
B.7. Dokumentacja zabytków     
B.8. Przygotowanie zabytków do inwentaryzacji (mycie / czyszczenie)     
B.9. Inwentaryzacja znalezisk     
B10. Digitalizacja / obróbka danych     

                                                 
* należy zaznaczyć, jeśli dane czynności nie były realizowane z uwagi na charakter badań 
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Uwagi do zakresu wykonywanych zadań: .................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 
C. Ocena zasad bezpieczeństwa i stosunek 
osoby prowadzącej do studentów 

bardzo zła/-y 
-2 -1 0 +1 

bardzo dobra/-y 
+2 

C.1. Ocena szkolenia BHP na stanowisku      

C.2. Sposób traktowania studentów przez osobę 
prowadzącą 

     

C.3. Ocena przekazania zasad zapobiegania 
nieetycznym zachowaniom (mobbing, 
molestowanie, dyskryminacja) 

     

C.4. Ocena przestrzegania zasad wymienionych 
w pkt. C.3. w praktyce 

     

C.5. Ocena przekazania zasad etyki zawodowej      

C.6. Ogólna ocena przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i etyki podczas ćwiczeń* 

     

Uwagi dotyczące zasad bezpieczeństwa i przestrzegania zasad etyki: ....................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 
 Bardzo zła 

-2 -1 0 +1 
Bardzo dobra 

+2 
Ogólna ocena ćwiczeń wykopaliskowych 

     

 

                                                 
* w przypadku zaznaczenia oceny <+2 w punkcie C.6. należy uzupełnić wyjaśnienie w uwagach poniżej tabeli. 


