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W składzie komisji powinien znajdować się jeszcze student: Sławomir Chojnicki, niestety nie pojawił się na 
spotkaniu i nie odpowiada na e-maile.

W wyniku analizy wpisów w USOSie dotyczących przedmiotów zaobserwowaliśmy braki,  które zostały 
zebrane i przeanalizowane przez komisję. Prośby o uzupełnienie braków zostały przesłane do koordynatorów 
przedmiotów.

W dużej części wpisów w USOSie brakuje efektów kształcenia, poza tym nawet te, które są wpisane na ogół 
nie  są  poprawne,  gdyż  nie  odpowiadają  efektom  kształcenia,  przypisanym  wcześniej  dla  kierunku 
Informatyka  Stosowana.  W  tej  sytuacji  najlepszym  rozwiązaniem  jest  wygenerowane  automatyczne 
odpowiednich efektów kształcenia, poprzez pobranie ich z istniejącej tabeli i wpisanie do USOSa. Dzięki 
temu mamy pewność spójności wpisów w USOS-ie i w efektach kształcenia dla Informatyki Stosowanej. 
Pole z efektami kształcenia powinno być zawsze modyfikowane automatycznie i nie powinno być dostępne 
dla ręcznego wprowadzania.

Zaobserwowaliśmy  również,  że  kryteria  oceny  powinny  być  bardziej  uszczegółowione  np.  ocena  na 
podstawie 2 kolokwiów itp., a nie tylko wpis egzamin czy zaliczenie.

W istniejących sylabusach nie ma powtórzeń i właściwie nie ma potrzeby dokonywać zmian w kolejności 
występowania zajęć za wyjątkiem jednego przedmiotu „Elementy fizyki”. Z tego co dotarło do członków 
komisji, jednym z warunków zaliczenia jest wykonanie projektu w postaci programu z animacją graficzną. 
Ponieważ  przedmiot  ten  jest  na  1  roku  to  większość  studentów  nie  jest  przygotowana  do  tak 
zaawansowanego programowania, szczególnie jeśli chodzi o grafikę komputerową. Dlatego najlepiej byłoby 
dokonać zmiany sposobu zaliczenia zajęć.

Omówienie wyników anonimowych ankiet.

Na podstawie ocen z ankiet do analizy wybraliśmy przedmioty dla których średnia ocen jest poniżej 3.5

Najpoważniejszym zarzutem wobec prowadzących wybrane zajęcia  było słabe przygotowanie do zajęć i 
niestosowne traktowanie studentów. W przypadku, gdy ankieta została wypełniona przez wielu studentów 
zaproponowaliśmy  zmianę  prowadzącego  zajęcia.  W kilku  przypadkach  zmiana  prowadzącego  zostanie 
wykonana automatycznie, gdyż dotychczasowi prowadzący odeszli na emeryturę, lub przestali pracować na 
naszym wydziale.



Z kilkoma prowadzącymi, którzy słabo wypadli w ankietach studenckich zostaną przeprowadzone rozmowy 
w celu wyjaśnienia zarzutów stawianych przez studentów.

W ankietach zdarzały się uwagi dotyczące zbyt wysokich wymagań prowadzącego wobec studentów. W 
jednym przypadku zajęcia prowadzone były po raz pierwszy i nie przez pracowników naszego Wydziału, 
wydaje się, że oczekiwania te zostały zweryfikowane. W drugim przypadku rzeczywiście dobrze by było 
zmienić wymagania, szczególnie, że dotyczy to studentów 1 roku.

W ankietach pojawiły się też zarzuty dotyczące zajęć prowadzonych przez wielu osób. Dlatego postulujemy, 
żeby zrezygnować z tego typu formy prowadzenia zajęć tzn. żeby jedna osoba prowadziła zajęcia, lub też 
sposób prowadzenia zajęć i wymagań od studentów został dobrze przedyskutowany między prowadzącymi.

Omówienie wyników ocen wystawianych studentom przez prowadzących

Rozkłady ocen w większości przypadków nie budzą zastrzeżeń. Występują dwa przypadki, którym warto się 
przyjrzeć:  średnia  ocen jest  bardzo niska,  oraz  bardzo wysoka.  Jeśli  chodzi  o  przypadek bardzo niskiej 
średniej  to  uważamy,  że niewiele  da się  z  tym zrobić tym bardziej,  że  nie  zaobserwowaliśmy korelacji 
pomiędzy negatywnymi ocenami wystawianym przez studentów poszczególnym zajęciom a niskimi ocenami 
stawianymi studentom. Jeśli chodzi o bardzo dobre oceny, zdarzają się zajęcia, w których średnia jest 5 i 
odchylenie 0. Do osób prowadzących został wystany e-mail z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Wnioski

Ponieważ częstym zarzutem studentów jest słabe przygotowanie do zajęć oraz brak materiałów, uważamy, że 
bardzo dobrym rozwiązaniem problemu byłyby nagrody pieniężne za przygotowanie materiałów do nowych 
zajęć (lub zajęć, które niedawno zostały utworzone).

Zajęcia powinny być przydzielane w taki sposób, żeby osoby je prowadzące były nimi zainteresowane oraz 
co roku tym samym osobom powinny być przydzielane te same zajęcia. To powinno spowodować, że osoby 
je prowadzące bardziej chętnie będą się przykładały do przygotowania takich zajęć. Uważamy, że dotyczyć 
to  powinno  wszystkich  również  doktorantów.  Rotacja  zajęć  skutecznie  zniechęca  do  ich  solidnego 
przygotowania.

Z naszego doświadczenia wynika, że należy zrezygnować z proseminarium inżynierskiego i magisterskiego 
(seminarium wystarczy). Zajęcia te pojawiają się w momencie gdy studenci jeszcze nic nie wiedzą o swojej 
pracy  i  przez  to  nie  są  w stanie  dobrze  przygotować się  do tych  zajęć.  Odpowiednie  kroki  zostały  już 
poczynione, zaproponowana została zmiana siatki godzin na II Stopniu Informatyki Stosowanej.

Być może dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie bloków zajęć, dzięki czemu przez okres kilku tygodni 
studenci byliby bardziej skupieni na jednych, dwóch zajęciach. Obecny system powoduje, że studenci po 
tygodniu różnych zajęć nie pamiętają zbyt wiele.

Zgadzamy  się  z  opinią  studentów,  że  trzeba  by  zrezygnować  z  języka  pascal  (komentarz 
https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17493 ze  strony).  Są  dwa  przedmioty  z  tym  związane, 
programowanie proceduralne oraz metody numeryczne I. Przedmioty te powinny być prowadzone w języku 
C.

W komentarzach znajdujących się na stronie https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17493, pojawiła się 
prośba dotycząca zwiększenia liczby godzin fizyki. Uważamy, że nie jest to dobry pomysł gdyż nie bardzo 
można  już  zwiększyć  liczbę  godzin  studentom.  W  związku  z  tym,  jedynym  rozwiązaniem  byłoby 
zlikwidowanie jakichś zajęć z zakresu informatyki, a to byłoby bardzo źle odebrane przez studentów.
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