
NARZĘDZIE DO AUTOEWALUACJI PRZEBIEGU PRAC 
W RAMACH PRZEDMIOTU 
„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU BADAWCZEGO” 
 

 

 

UWAGA: każdy członek zespołu nie dokonuje samooceny swojej osoby, 
tylko oceny CAŁEGO ZESPOŁU! 

 

 

1. Proszę ocenić (w %) stan zaawansowania projektu na dziś (trzeba 

przypomnieć, że projekt obejmuje też prezentację).  

 

2. Proszę ocenić (w %) zgodność przebiegu projektu z założonym 

harmonogramem. 

 

3. Proszę na skali dokonać oceny pracy zespołu (1 – b. źle,  5 – b. dobrze, 

możliwe są wszelkie ułamki). Ocena powinna zostać uzgodniona 

w oparciu o następujące parametry (wcześniej samodzielnie oceniane na 

skalach – te cząstkowe kawałki nie muszą być uzgadniane): 

a. terminowość (1 – b. źle,  5 – b. dobrze) 

b. zaangażowanie (1 – b. źle,  5 – b. dobrze) 

c. trafność doboru zadań do preferencji członków zespołu (czy każdy 

robił to, co lubi, czy trzeba było się zmuszać?) (1 – b. źle,  5 – b. 

dobrze) 

d. komunikacja  (1 – b. źle,  5 – b. dobrze) 

e. poczucie satysfakcji (1 – b. źle,  5 – b. dobrze). 

 

4. Proszę na skali dokonać trafność decyzji badawczych (1 – b. źle,  5 – b. 

dobrze, możliwe są wszelkie ułamki). Ocena powinna zostać uzgodniona 

w oparciu o następujące parametry (wcześniej samodzielnie oceniane na 

skalach – te cząstkowe kawałki nie muszą być uzgadniane): 

a. dobór tematu do zainteresowań zespołu  (1 – b. źle,  5 – b. dobrze) 

b. dobór narzędzi do pytań badawczych – czy zastosowane narzędzia 

pozwoliły (pozwolą) na nie odpowiedzieć? (1 – b. źle,  5 – b. 

dobrze) 

c. przebieg badań w terenie (1 – b. źle,  5 – b. dobrze). 

 
  



TABELA DO OCENY INDYWIDUALNEJ KAŻDEGO CZŁONKA ZESPOŁU 
 

stan zaawansowania projektu  

zgodność przebiegu projektu z założonym 
harmonogramem 

 

ocena pracy zespołu  
terminowość   

zaangażowanie   
trafność doboru zadań do preferencji członków 

zespołu 
  

komunikacja   
poczucie satysfakcji   

trafność decyzji badawczych  
dobór tematu do zainteresowań zespołu   

dobór narzędzi do pytań badawczych   
przebieg badań w terenie   

 

 
TABELA ZBIORCZA – ZESTAWIENIE OCEN CZŁONKÓW ZESPOŁU 

 

 osoba 
1 

osoba 
2 

osoba 
3 

osoba 
4 

osoba 
5 

stan zaawansowania projektu      

zgodność przebiegu projektu z założonym 
harmonogramem 

     

ocena pracy zespołu      

trafność decyzji badawczych      

 

 

 

 

BLOK PODSUMOWUJĄCY 
 

5. Czy badania były interesujące? Dla kogo? 

6. Czy badania były potrzebne? Komu? 

7. Największy sukces? 

8. Największa porażka? 

9. Największa niespodzianka, zaskoczenie? 

 


