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Toruń, 5 czerwca 2013 r. 

 

 

       Sz.P. 

       Prof. dr hab. Mirosław Bylicki 

       Prodziekan WFAiIS ds. Studentów 

 

 

 Szanowny Panie Dziekanie, 

 

 W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 27 maja 2013 r. Podzespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia na kierunku „fizyka techniczna” przedstawia uwagi i propozycje, które jej zdaniem powinny po 

wdrożeniu przyczynić się do poprawy jakości kształcenia na kierunku „fizyka techniczna”. 

I. Propozycje zmian w programach studiów 

1) Fizyka elementarna (0800-31FIE-DX, studia 1. stopnia, semestr I) 

Aktualna formuła zajęć z fizyki elementarnej w liczbie godzin równej 39 nie ma sensu. Poziom 

przygotowania studentów podejmujących studia 1. stopnia jest raczej słaby, co nie jest wyłącznie ich winą, 
lecz pokłosiem zmian w szkolnictwie ponadpodstawowym. Otóż 39 h to zdecydowanie za mało, żeby 

wystarczająco powtórzyć ze studentami materiał z mechaniki i elektromagnetyzmu, a skoro na taką 
powtórkę nie ma czasu, to rozwiązywanie zadań (czasem dość złożonych) również mija się z celem. W 

przypadku 120 h było o tyle inaczej, że stopień trudności zadań w ramach poszczególnych zestawów był 

zróżnicowany: od banalnie prostych do trudniejszych. Te najprostsze zadania można było łączyć z powtórką 
wiadomości, na co teraz brakuje czasu. Lepiej jest, żeby studenci od razu szli na wykład z fizyki ogólnej I 

(do którego mają 60 h ćwiczeń, a mogliby mieć np. 90 h kosztem fizyki elementarnej), w trakcie którego 

przypominaliby sobie materiał z mechaniki i przyswajali go na rozszerzonym poziomie, a ćwiczenia 

rachunkowe skorelowane z wykładem przyniosłyby znacznie więcej pożytku niż obecna okrojona forma 

fizyki elementarnej. 

Podzespół sugeruje całkowitą rezygnację z zajęć z fizyki elementarnej, a w zamian zwiększenie liczby 

godzin ćwiczeń do wykładu z fizyki ogólnej I z 60 do 90 h, a także zwiększenie liczby godzin matematyki 

elementarnej z 39 do 48 h. 

2) Teoria obwodów dla FT (0800-04TEOF-DW, studia 1. stopnia, semestr II) 

Zajęcia z teorii obwodów odbywają się w tym samym czasie co zajęcia z fizyki ogólnej II (elektryczność i 
magnetyzm) i analizy matematycznej I, których elementy są niezbędne do prawidłowego zrozumienia 

zagadnień teorii obwodów.  

Podzespół postuluje przeniesienie teorii obwodów na semestr IV. W zamian na semestr II można by 

przesunąć podstawy projektowania (inne kierunki mają te zajęcia na II semestrze). 

3) Kursy komputerowe do wyboru 

Podzespół sugeruje, aby kurs „UNIX” zyskał status obowiązkowego (por. I.4). 

4) Języki programowania (0800-12JPR, studia 1. stopnia, semestr II) 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od prowadzących zdecydowanie lepsze wyniki pracy ze studentami 

obserwowano, gdy zajęcia umiejscowione były na II roku studiów, a studenci mieli wcześniej ukończony 

kurs komputerowy „UNIX”. 

Podzespół postuluje przywrócenie kursu „UNIX” jako obowiązkowego dla studentów fizyki technicznej, jak 

również rozważenie możliwości przesunięcia zajęć z języków programowania na semestr III lub IV. 
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5) Podstawy elektroniki (0800-28PE, studia 1. stopnia, semestr III) 

Zważywszy, iż wiele prac inżynierskich na fizyce technicznej jest oparta na elektronice, przedmiot ten 

powinien być bardziej rozbudowany (godzinowo i treściowo). 

Podzespół sugeruje zwiększenie liczby godzin z 30 + 30 (wykład + ćw.) do 45 + 45. 

6) Mikroprocesory i technika mikroprocesorowa (0800-20MTM, studia 1. stopnia, semestr IV) 

30 h zajęć laboratoryjnych to zdecydowanie za mało, aby można było poznać na zadowalającym poziomie 

możliwości mikrokontrolerów. 

Podzespół postuluje zwiększenie liczby godzin z 30 + 30 (wykład + ćw.) do 45 + 45. Można rozważyć też 
przesunięcie ćwiczeń na semestr V w przypadku redukcji liczby godzin na tym semestrze (por. I.7 i I.8). 

7) Wybrane zagadnienia matematyki (0800-04ZM1-DX, studia 1. stopnia, semestr V) 

Zajęcia te wydają się mało konieczne na V semestrze, ponieważ wiele zagadnień (np. transformaty Laplace, 

Fouriera, Z) jest omawianych wcześniej na zajęciach z teorii obwodów czy podstaw elektroniki lub zostanie 

i tak omówiona na zajęciach z podstaw automatyki. 

Podzespół sugeruje rezygnację z zajęć w wybranych zagadnień matematyki, względnie redukcję liczby 

godzin lub przeniesienie ich na semestr II lub III. W przypadku rezygnacji warto by w zamian zwiększyć 
liczbę godzin zajęć z podstaw elektroniki oraz mikroprocesorów i techniki mikroprocesorowej. 

8) Metody opracowywania danych (0800-04MOD-DX, studia 1. stopnia, semestr V) 

Występuje tu przynajmniej częściowe dublowanie treści, ponieważ część zagadnień jest przedmiotem zajęć z 

podstaw metod opracowywania pomiarów na semestrze I. 

Podzespół postuluje redukcję liczby godzin z 45 do 30, a nawet 15. 

9) Pracownia mikroelektroniki (0800-04PMIKEL, studia 2. stopnia OM3, semestr II) 

Według siatki godzin zajęcia mają się odbywać w semestrze II, tj. zimowym, co będzie trudne do 

przeprowadzenia, gdyż w tym samym semestrze są zaplanowane zajęcia dla kierunku MWT (3 grupy). 

Zajęcia na pracowni mikroelektroniki nie mogą się odbywać jedne po drugich z powodu specyfiki sprzętu i 

konieczności jego wcześniejszego przygotowania i późniejszego wyłączenia (np. cykl pracy napylarki może 

trwać kilka dni, pomiary w niskich temperaturach wymagają przygotowania chłodziarki i jej późniejszego 

doprowadzenia do temperatury pokojowej). 

Jako rozwiązanie pewne i długofalowe podzespół sugeruje przeniesienie zajęć na pracowni mikroelektroniki 

na semestr III, tj. letni. 

10) Pracownia mikroelektroniki (0800-04PMIKEL, studia 2. stopnia OM4, semestr III) 

Analogicznie podzespół postuluje przeniesienie zajęć na pracowni mikroelektroniki na semestr IV, tj. letni. 

II. Uwagi dotyczące zajęć dydaktycznych wypływające z analizy wyników ankiet studenckich 

Średnia ocen na WFAiIS wynosi 4.43, zatem na pierwszy rzut oka oceny poniżej 4.00, a tym bardziej 

poniżej 3.50 należałoby uznać za powód do niepokoju. Trzeba jednak uważać, aby nie wyciągać zbyt 

pochopnych wniosków, ponieważ: 

• w wielu przypadkach zbyt mała liczba oceniających w stosunku do liczby uczestników zajęć nie pozwala 

na jednoznaczne konkluzje; 

• standardowo ankiety z przedmiotów „trudnych” przynoszą gorsze wyniki (w szczególności bywa tak, że 

studenci wyładowują w ankietach swoje frustracje związane np. z nieosiągnięciem średniej potrzebnej do 

stypendium); 

• z pewną rezerwą należy podchodzić do słabszych wyników uzyskanych przez nowych doktorantów, 

którzy zajęcia prowadzili po raz pierwszy, pod warunkiem, że niska ocena nie wynika z ich złego 

stosunku do studentów czy mało odpowiedzialnego podejścia do obowiązków dydaktycznych. 



Raport Podzespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku „fizyka techniczna” 

 str. 3/3 

W związku z tym podzespół przyjrzał się bliżej ankietom o ocenie niższej niż 4.00, w przypadku których 

liczbę oceniających można było uznać za miarodajną reprezentację studentów. Wnioski podzespołu zostały 

przekazane Panu Dziekanowi w odrębnym dokumencie. 

W odniesieniu do pozostałych nisko ocenionych prowadzących (tj. tych, którzy otrzymali niskie oceny, lecz 

liczba oceniających nie była miarodajna), podzespół dokładnie zapozna się z uzyskanymi przez nich 

ocenami w kolejnych semestrach. W zestawieniu pominięto osoby, które od roku akademickiego 2013/2014 

nie będą już nauczycielami akademickimi WFAiIS. 

III. Uwagi dotyczące ocen uzyskiwanych przez studentów z poszczególnych przedmiotów 

W osobnym dokumencie przekazano Panu Dziekanowi zestawienie zajęć o najwyższym (> 30.0%) odsetku 

ocen niedostatecznych (pominięto zajęcia, na które uczęszczały pojedyncze osoby, gdyż w takim przypadku 

wskaźnik procentowy nie jest miarodajny). Ponieważ trudno jest mówić o generalnych tendencjach, 

komentarze do poszczególnych zajęć włączono do wspomnianego dokumentu. 
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