
    Raport  

 

    podzespołu astronomicznego  

    Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 

 

 

 W dniu 5 czerwca 2013, w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach,  

zebrał się powołany przez Dziekana podzespół Wydziałowego ZOJK  

dla kierunku studiów astronomia. 

 

Obecni byli: 

 

 Beata Deka   - przedstawiciel doktorantów 

 Krzysztof Gęsicki  - przewodniczący 

 Boud Roukema 

 Katarzyna Rusinek  - przedstawiciel studentów 

 Marian Szymczak 

 Toma Tomov 

 

 

 Zebrani przedyskutowali: 

 

1. sporządzony w kwietniu raport z przeglądu programu studiów dla kierunku astronomia 

 

2. otrzymane od Dziekana zbiorcze zestawienia wyników studenckiej oceny zajęć oraz 

wyników osiągniętych przez studentów 



 

3. uwagi o kształceniu zgłoszone przez społeczność WFAiIS na stronie internetowej wydziału 

 

4. propozycje zmian i rozwiązań 

 

 

 poszczególne punkty dyskusji omówione są poniżej 

 

 

 

1. odnośnie raportu wcześniejszego: 

 

Raport wykazał brak jakichkolwiek opisów dla kilkunastu przedmiotów studiów pierwszego i 

drugiego stopnia, oraz podobną ilość przedmiotów wymagających tylko częściowego uzupełnienia. 

  

Przeanalizowaliśmy sporządzony wykaz przedmiotów, okazuje się na ogół, że wykazane braki 

dotyczą przedmiotów, których nazwy uległy zmianie wskutek ubiegłorocznych reform programów 

nauczania i odpowiednie sylabusy nie zostały automatycznie przeniesione. Niektóre z tych 

przedmiotów, wprowadzonych w najnowszych siatkach godzin, jeszcze się nie odbyły.  
 

 Zalecamy  
 

  1) zwrócenie się z prośbą do prowadzących zajęcia o uzupełnienie braków 
 

  2) powtórną weryfikację sylabusów przed rozpoczęciem roku akademickiego 
 

2. odnośnie zestawienia wyników studenckiej oceny zajęć oraz wyników osiągniętych przez 

studentów 
 

 

 Zauważamy, że ankiety oraz oceny dotyczą roku akademickiego 2011/12, a więc sprzed 

czasu wprowadzenia istotnych zmian siatek godzin. Nie są więc one specjalnie przydatne do 

oceny najnowszych przedmiotów i programów. 
 

 W ankietach studenckich stwierdziliśmy przypadki gdy w tabelce jest więcej oceniających 



niż studentów w grupie, co trochę obniża wartość ankiety. 

 

 Pozytywnie oceniamy fakt, że nie ma korelacji między wystawionymi przez nauczycieli 

ocenami a ocenami nauczycieli przez studentów. 
 

 Średnią ocenę poniżej 3.5 otrzymała jedna osoba, ten wynik może być usprawiedliwiony, 

ale będziemy o nim pamiętać podczas kolejnych ocen. 
  

 

 Analizując listę wystawionych przez nauczycieli średnich ocen, stwierdziliśmy medianę 

rozkładu wynoszącą 4.255, z czego wnosimy że i studenci i nauczyciele powinni być zadowoleni. 
 

 

3. odnośnie uwag zgłoszonych przez społeczność WFAiIS 
 

 

problem bhp przy samodzielnym prowadzeniu nocnych obserwacji  
 

  - sprawa została przekazana Dyrekcji CA 
 

 

problem zagrzybienia pracowni komputerowej w KAA  
 

  - sprawa jest znana Dyrekcji CA, Dziekanowi,  

  jest w planie remontów zależnym od administracji UMK 
 

 

problem zbyt długich ankiet studenckich  
 

  - znamy, podzielamy 
 

 

problem zbyt ograniczonego wyboru ,,przedmiotów fizycznych do wyboru''  
 

  - należy przekazać do rozważenia prodziekanowi ds. kształcenia 
 

 

Problem tematyki zajęć komputerowych oraz dostępnego oprogramowania. W szczególności za 

najbardziej wartościowe uważane są przez studentów astronomii kursy C, Python oraz Fortran. 

Powinny one być wykładane już od I roku, z całą pewnością przy wykorzystaniu pracowni 

wyposażonej w komputery pracujące pod systemem operacyjnym GNU/Linux zainstalowanym na 

twardym dysku. 
 

  - uważamy że najlepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie pracowni   

  komputerowych przez astronomów i w Piwnicach,  

  np. zamiast pracowni PK3 w sem. 2 



4. pozostałe propozycje zgłoszone na zebraniu 

 

 

 studenci astronomii chcą brać udział w seminariach CA (w poniedziałki o godz.11:15 w 

Piwnicach) i CAMK PAN (czwartki o godz. 10:15 na ul. Rabiańskiej) i proszą o dopasowanie do 

tych terminów ich planów zajęć 
 

 

 studenci AS_1 mają w 2 semestrze nieco więcej zajęć astronomicznych niż było to we 

wcześniejszym programie - proponujemy zblokowanie tych zajęć w Piwnicach, sprawa do 

uwzględnienia na etapie opracowywania planów zajęć 
 

 

 na studiach AS_1 dwa duże wykłady w sem. 4 i 5 po 7ects każdy: ,,Mechanika klasyczna'' 

03MKL oraz ,,Fizyka kwantowa II'' 03FK2; proponujemy zastąpić innymi wykładami, 

obejmującymi oczywiście podstawy fizyki ale ukierunkowanymi astronomicznie: 

  K.Goździewski "Astronomiczne Podstawy Mechaniki Klasycznej" 

  M.Hanasz "Astronomiczna Mechanika Płynów i Fizyka Plazmy" 

obaj profesorowie przygotowali już propozycje sylabusów, zostały one przesłane do prodziekana 

ds. kształcenia. Zespół popiera tę propozycję zmian. 
 

 
 

 

 

Piwnice, 5 czerwca 2013 
 

 


