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Raport dotyczący jakości kształcenia na kierunku 

Automatyka i Robotyka 

 

 

Po analizie aktualnych siatek godzin na kierunku Automatyka i Robotyka, sylabusów 

oraz przesłanych mi ankiet studenckich stwierdzam, że z pewnymi wyjątkami wymienionymi 

dalej proces nauczania przebiega prawidłowo i gwarantuje osiągnięcie założonych przez nas 

efektów.  

Główne problemy jakie wciąż obserwuję to: 

1) Słaby związek niektórych prac dyplomowych z kierunkiem studiów, 

2) Słabe postępy studentów realizujących prace dyplomowe w pierwszym semestrze 

realizacji (letni III rok) 

3) Niska frekwencja wypełniających ankiety, co prowadzić może do nie w pełni 

uzasadnionych wniosków, 

4) Brak wystarczających środków na modernizację pracowni dydaktycznych 

 

 

 

Uwagi do sylabusów przedmiotów na kierunku Automatyka i Robotyka: 

 

31WDOS Wprowadzenie do studiowania – brak opisu efektów kształcenia oraz warunków 

zaliczania. 

15MMF1 Metody matematyczne fizyki – brak opisu efektów kształcenia oraz warunków 

zaliczania. 

15MAW Matematyka wyższa – brak warunków zaliczania ćwiczeń. 

08FAR-1 Fizyka ogólna dla AR cz.1 – brak zupełny opisu przedmiotu. 

08PME Podstawy mechaniki – brak warunku zaliczenia ćwiczeń. 

12JPR Języki programowania – brak warunku zaliczenia ćwiczeń. 

08MPM Matematyczne podstawy metrologii – nie jest określona liczba sprawdzianów. 



15PMN Programowanie i metody numeryczne – nie jasny sposób zaliczenia !!!!! 

15PK2 Pracownia komputerowa II – nie określona liczba sprawdzianów. 

28PE Podstawy elektroniki – nie jasno określone warunki zaliczenia przedmiotu. 

08MIK Miernictwo komputerowe – nie jasno określone warunki zaliczenia przedmiotu. 

08PTSS Podstawy teorii sygnałów i systemów – nie określona liczba sprawdzianów. 

08TST Teoria sterowania – brak opisu laboratorium oraz warunków zaliczania. 

08PRSA Projektowanie systemów automatyki – brak zupełny opisu przedmiotu. 

08OPURA Optymalizowanie układów regulacji automatyki – nie określona liczba 

sprawdzianów. 

08PPR Pracownia projektowa – brak zupełny opisu przedmiotu. 

48EDI Ekonomia dla inżynierów – nie jasno określone warunki zaliczenia przedmiotu. 

08PDT Magistrale przemysłowe i sieci – brak zupełny opisu przedmiotu. 

08SSerwo Sterowanie serwonapędów elektrycznych – brak zupełny opisu przedmiotu. 

08PMR Pracownia maszyn i robotów – nie jasno określone warunki zaliczenia przedmiotu. 

08VHD VHDL-język projektowania układów programowalnych – brak zupełny opisu 

przedmiotu. 


