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Raport z przeglądu siatek i sylabusów - Podyplomowe Studium Fizyki, 
Astronomii i Zastosowania Komputerów. 

 
Sylabusy zajęć prowadzonych na Podyplomowym Studium Fizyki, Astronomii i 

Zastosowania Komputerów zaczęto uzupełniać pod koniec ubiegłego roku 

akademickiego. Spośród 15 rodzajów zajęć prowadzonych na Studium brakuje 

sylabusów dla dwóch zajęć (Fizyka współczesnych urządzeń elektronicznych i 

optycznych, Dydaktyka fizyki). Zostaną one uzupełnione w najbliższym czasie. 

 

Osobnym problemem są sylabusy dla praktyk pedagogicznych, które mocą 

rozporządzenia MNiSW ze stycznia 2012 zostały wprowadzone dopiero dla aktualnej 

edycji Studium i będą odbywane w trzech formach - Metodyka nauczania fizyki 

(szkoła), Warsztaty nauczania fizyki, Praktyka szkolna indywidualna. Szczegóły 

przebiegu tych zajęć są właśnie ustalane i sylabusy, zostaną przygotowane do 

września 2013.  

 

Jeżeli chodzi o wymagania wstępne, to kolejność przedmiotów została tak 

dobrana, żeby były one automatycznie spełniane. Należy zwrócić uwagę, że w 

przypadku tej formuły studiów odpłatnych wszyscy studenci dążą do sprawnej 

realizacji studiów i nie ma przypadków zmiany kolejności zaliczania poszczególnych 

przedmiotów. 

Przeglądając sulabusy nie zauważono powtarzania się treści. Liczba godzin zajęć 

jest tak ograniczona (370 godzin), a program tak napięty, że trudno, żeby zdarzały 

się takie przypadki. Natomiast w przypadku przedmiotu - Technologia informatyczna 

w laboratorium fizycznym, liczba godzin którego została ograniczona w związku z 

ostatnia zmianą planu studiów po wprowadzeniu obowiązku odbywania przez 

studentów praktyk pedagogicznych, zalecono zawężenie treści zawartych w 

sylabusie tak, aby odpowiadały czasowi przeznaczonemu na ich realizację.  



Jeżeli chodzi o podanie w sylabusach sposobu zaliczania zajęć, to w większości 

przypadków jest on wystarczająco szczegółowy. Osoby prowadzące zajęcia zostały 

poproszone o rozszerzenie opisu, jeżeli był on w tym miejscu zbyt mało szczegółowy. 

 

Zwrócono uwagę na jakość obsługi studentów za pomocą systemu USOS. Wszyscy 

studenci w momencie rozpoczęcia studiów są informowani o tym, w jaki sposób 

mogą założyć własne konto w systemie USOS. Znaczna część studentów korzysta z 

tej możliwości. Do tej pory jednak nie zarejestrowano aktywności studentów w 

wypełnianiu ankiet oceny studenckiej. W związku z tym w najbliższym czasie 

zostaną podjęte działania mające na celu zachęcenie studentów do tej formy 

wyrażania opinii o jakości odbywanych przez nich zajęć. 
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