
     Toruń, dnia 6 czerwca 2013 r. 

 

      Pan Prof. dr hab. Mirosław Bylicki 

      Prodziekan ds. Studentów WFAiIS UMK 

Panie Dziekanie, 

 

Niniejszy raport stanowi uzupełnienie raportu z dnia 3 kwietnia br. z prac podzespołu ZOJK kierunku 

Fizyka. Jest on rezultatem analizy przekazanych nam przez Pana raportów o wynikach ankiet 

studenckich i ocenach z przedmiotów dla kierunku Fizyka oraz dyskusji na spotkaniu naszego 

podzespołu w dniu 5 czerwca br.  W zebraniu nie uczestniczył mgr Bartosz Krajnik przebywający za 

granicą. 

Oto nasze spostrzeżenia i sugestie.  

a) Na stronie https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17493  nie ma uwag bądź propozycji 

odnoszących się do kierunku fizyka. 

 

b) W pliku z wynikami ankiet studenckich za rok 2011/12,  na łączna liczbę 128 zajęć dla obu stopni 

kierunku Fizyka,  5  zajęć uzyskało średnie oceny  niższe od 3,5, a 13 zajęć uzyskało średnie oceny w 

przedziale od 3,5 do 4,0. W przypadku jednego z nauczycieli akademickich dwa prowadzone przez 

niego przedmioty (ćwiczenia)  uzyskały niskie średnie oceny (3,58 i 2,57).  Komentarze studentów na 

temat sposobu prowadzenia tych zajęć nie są jednak jednoznacznie negatywne (m.in. dostrzegają oni 

pożytki z kontaktu z „Osobowością” prowadzącego). W dniu 31 maja br. Dziekanowi 

Iwaniszewskiemu złożyłem szczegółowy ustny raport na temat treści ankiet z oceną niższą od 4,0, 

prosząc by uwzględnił wyniki tych ankiet przy obsadzie zajęć. Wyniki te omawialiśmy szczegółowo 

również na zebraniu w dniu 5 czerwca. Na użytek tego raportu, nie wdając się w analizę 

poszczególnych przypadków i pomijając szczegóły personalne, postulujemy (wniosek prof. Zaremby) 

by prowadzący zajęcia zwracali większa uwagę na ich stronę techniczną (lepsza emisja głosu, 

korzystanie z mikrofonu, przejrzyste prezentacje bez rozpraszających „upiększeń”, itp.).   Z osobami, 

które zostały ocenione przez studentów stosunkowo nisko  powinny być przeprowadzone rozmowy 

wyjaśniające. Sądzimy, że pomocne okażą się także hospitacje ich zajęć.  

 

c) W raporcie dr hab. Piotra Pepłowskiego o ocenach z przedmiotów dla kierunku Fizyka zwróciliśmy 

szczególną uwagę na przypadki, w których średnia ocen jest niższa od 3,0.  W dyskusji, która się 

wywiązała zastanawialiśmy się nad zwiększeniem efektywności kształcenia. Jako jeden ze środków 

zaradczych, przedstawicielka studentów p. Marta Pałucka zasugerowała potrzebę zwiększenia liczby  

egzaminów cząstkowych i kolokwiów. Pozostali członkowie przychylili się do tej sugestii. Pani 

Pałucka zwróciła ponadto uwagę na stosunkowo słabą w niektórych przypadkach koordynację 

materiału wykładów i powiązanych z nimi ćwiczeń. Zgodziliśmy się co do tego, że większą 

aktywność powinni tutaj przejawić formalni koordynatorzy przedmiotów. 

 

https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17493


 

Jak pisałem w raporcie,  który przekazałem Panu Dziekanowi  3 kwietnia br. , „wyegzekwowanie 

kompletności sylabusów jest prerekwizytem systematycznej analizy jakości programów kształcenia na 

kierunku Fizyka” Nasz podzespół ZOJK oczekuje  inicjatywy władz dziekańskich w tej kwestii.  

 

 Lista braków w sylabusach przedstawiona w moim raporcie z 3 kwietnia br. uległa w międzyczasie 

skróceniu (swoje sylabusy uzupełnili dr Andrzej Karbowski i prof. Jarosław Zaremba). 

 

Z poważaniem, 

W imieniu podzespołu ZOJK kierunku Fizyka 

 

Aleksander Balter 

 

 


