
W astronomicznym zespole ZJK odbyły się dwie dyskusje: 

 

 

1. Dyskusja emajlowa  

   uczestniczyli: K.Rusinek, B.Roukema, T.Tomov 

   przytoczone są poniżej wybrane głosy 

 

------ 

There are 2024 lines in those files, but most are repeats - students gave the same score to most 

questions. Only 358 lines are unique. 

 

Among the astronomy topics with scores lower than 4.0, the number of students who answered the 

survey: at most 3 out of 8, in many cases just 1. The Poisson error on the results is huge. 

------ 

I would say that one of the most significant results of the survey is that the constant request of 

students to reduce the number of questions in ,,ankiety" has resulted in most students choosing a 

single overall score for any given course, and giving the same score to every question. Otherwise I 

don't see any explanation why 82% of the 2024 rows of the 17 .xlsx files are exact copies of the 358 

unique rows. 

------ 

Głównym problemem ankiet, są nie tyle kiepskie oceny,  co ilość odesłanych odpowiedzi.  

Na to natomiast wpływa fakt samego wyglądu ankiety – zbyt wiele pytań na dużą ilość przedmiotów. 

Ten problem był już wielokrotnie zgłaszany, niestety bez satysfakcjonującej odpowiedzi.  

W tej sytuacji, niestety, Wydział (lub Rektorat) nie powinien spodziewać się nagłego wzrostu liczby 

wypełnianych ankiet. 

------ 

Ciężko stwierdzić na ile oceny te określają faktyczny stan prowadzenia zajęć i ich jakość, ze względu 

na bardzo niski odsetek oddanych ankiet. Widząc, iż często jedynie jedna (max dwie) osoba wysłała 

swoją opinię, można sądzić, iż zależało tylko na przedstawieniu negatywnych odczuć odnośnie 

danego przedmiotu (mniej lub bardziej odpowiadających stanowi rzeczywistemu). 

 

 

 

2.  Dyskusja na zebraniu zespołu 11 grudnia 2014, w KAA 

   obecni byli: B.Deka, K.Rusinek, T.Tomov, K.Gęsicki 

   podsumowanie najważniejszych opinii: 

------ 

Mamy zastrzeżenia do prezentacji wyników: są zbyt skomplikowane, nieczytelne, brakuje opcji 

filtrowania wyników. 

------ 

Sądzimy, że zmniejszenie liczby pytań poprawi aktywność studentów. 

------ 

Mamy wątpliwości co do zasadności anonimowości ankiet: łatwo jest wówczas formułować ostre i 

krzywdzące opinie, kierując się głównie negatywnymi emocjami. 

Znamy przypadek, że student straszył nauczyciela negatywną oceną.  



Świadczy to o dziwnie "pragmatycznym" podejściu niektórych studentów do ankietowania 

oraz potwierdza sformułowane wyżej wątpliwości co do anonimowości. 

 

------ 

Przedyskutowaliśmy jednak i te anonimowe negatywne opinie. 

Najbardziej niepokojąca dla naszego zespołu jest sprawa niskiej oceny wykładu Astrodynamika III, 

potwierdzona w dyskusji przez studentów. 

 

Przy ocenianiu trzeba wziąć pod uwagę kontekst, że były to zajęcia zupełnie nowe w programie, 

prowadzone po raz pierwszy. Sprawa z pewnością zostanie ponownie wzięta pod uwagę: 

       - po kolejnej ocenie ankietowej 

      - przy kolejnych planowaniach obsady zajęć 

      - przy wyborze zajęć do hospitowania. 
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