
Załącznik nr 2 
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 powierzchniowych 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 powierzchniowych 
zdecydowanie 

nie zgadzam się 

-2 -1 0 +1 

zdecydowanie 
zgadzam się 

+2 

A.1. Stopień zaangażowania prowadzącego w 
wyjaśnianie zagadnień związanych z odbywaniem 
ćwiczeń powierzchniowych 

     

A.2. Możliwość konsultacji zagadnień związanych z 
ćwiczeniami powierzchniowymi 

     

A.3. Sposób organizacji pracy podczas ćwiczeń. 
Organizacja grupy, podział obowiązków, 
zmienność obowiązków 

     

A.4. Czy znany był plan prac podczas praktyk?      

A.5. Czy ćwiczenia powierzchniowe prowadzone 
były w uporządkowany sposób? 

     

A.6. Czy treści podczas ćwiczeń powierzchniowych 
były przekazywane w zrozumiały sposób? 

     

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

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

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

 

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

w ogóle rzadko często 
B.1. Nauka czytania map topograficznych i planów sytuacyjno-
wysokościowych  

    

B.2. Kwerenda     
B.3. Prospekcja powierzchniowa (lokalizacja stanowisk, obiektów, 
metody prospekcji i dokumentacji) 

    

B.4. Planigrafia znalezisk (metody zbierania materiałów z danego 
obszaru, mapowanie znalezisk) 

    

B.5. Pomiary w terenie     
B.6. Dokumentacja graficzna i fotograficzna zabytku     
B.7. Wykonanie karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego      
B.8. Przygotowanie zabytków do inwentaryzacji (mycie / czyszczenie)     
B.9. Inwentaryzacja znalezisk     
B.10. 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. 


