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 ● gotowemu do użycia kwestionariuszowi: dostępny pełny szablon z 20 pytaniami 

podzielonymi na 5 tematów z opcją personalizacji

 ● łatwej i szybkiej dystrybucji kwestionariusza online z funkcją monitorowania 

odpowiedzi 

 ● gotowym do użycia tabelom i wykresom dedykowanym raportowaniu wyników z 

możliwością personalizacji

 ● opcji indywidualnego dostępu do wyników ewaluacji odrębnie stworzonej dla: 

nauczycieli, kuratorów programów, Dziekanów czy Rektora uczelni.

Sphinx Campus, ułatwia Twoją pracę dzięki:

NASZE ROZWIĄZANIE DLA UNIWERSYTECKIEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Sphinx Campus 
rozwiązanie dla szybkiej i pomyślnej oceny jakości 

Czy tradycyjny sposób oceny poziomu jakości nauczania jest dla Ciebie uciążliwy? Czy szukasz 

rozwiązania, które uczyni Twoje badanie bardziej przyjaznym i efektywnym? Czy udostępnianie 

wyników badań innym osobom jest problematyczne? Automatyczna dostępność gotowych  

do użycia tabel i wykresów, brzmi jak ułatwienie analizy i interpretacji Twoich danych?  

Sphinx Campus jest idealnym narzędziem, które dostarczy rozwiązań dla Twoich wyzwań 

związanych z oceną jakości zajęć dydaktycznych, a także analizą i raportowaniem wyników.
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ponieważ 
jest...

Celem zapoznania się z wersją demo opro-
gramowania lub uzyskaniem większej ilości 

informacji prosimy o kontakt z nami

Dlaczego Sphinx Campus ?

SPECJALISTYCZNY : opracowany przez ekspertów w celu zaspokojenia Twoich 

zindywidualizowanych potrzeb i zapewnienia poprawy jakości Twojej pracy

WYDAJNY : przyjazny dla użytkownika i współpracujący z innymi narzędziami wykorzystywanymi

w Twojej pracy 

SZYBKI : wyniki przeprowadzanych ankiet z odpowiedziami i informacjami zwrotnymi dostępne są w 

czasie realnym

również...

ZAUTOMATYZOWANY : Przeznaczony do zaprogramowanego rozpowszechniania

gotowych kwestionariuszy i ich wyników 

ANONIMOWY : gwarancja poufności danych i opcje zarządzania anonimowością na

zabezpieczonym serwerze 

EKOLOGICZNY : jeśli zdecydujesz się na oferowane rozwiązanie online, zredukujesz zużycie 

papieru

oraz...

STRATEGICZNY : umożliwiający strategiczne objaśnianie oraz udostępnianie wyników w

zakresie podejmowania istotnych decyzji i analiz

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU : pozwalający na uporządkowanie danych w

jednym miejscu z zapewnieniem bezpiecznego ich przechowywania, z dostępem wszędzie gdzie 

chcesz

Dodatkowo, oprócz platformy Sphinx Campus, nasza firma oferuje również szkolenie dla administra-
torów (6h) i/lub asystę (6h) z której można skorzystać w razie potrzeby lub zaistniałych problemów.


