
Bieżące problemy związane z kształceniem na makrokierunku Materiały Współczesnych 

Technologii 

(uzupełnienie do Raportu z przejrzenia siatek i sylabusów dla makrokierunku Materiały 

Współczesnych Technologii) 

 

W poniedziałek 10 VI 2013 spotkała się podkomisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

w składzie: 

dr Anna Zawadzka, dr Beata Derkowska-Zielińska, dr Zbigniew Łukasiak i niżej podpisany, 

która stwierdziła występowanie następujących problemów: 

 

- w ramach przedmiotu Chemiczne Metody Charakteryzacji Materiałów (IV sem.) chemicy 

omawiają też i metody fizyczne, takie jak analiza rentgenowska, podczas gdy my mamy 

osobny przedmiot Fizyczne Metody Charakteryzacji Materiałów 

 

- ćwiczenia do Fizycznych Metod Charakteryzacji Materiałów, mające charakter 

laboratorium, mogłyby się odbywać częściowo w ramach zasobów II Pracowni Fizycznej. 

Chodzi o to by studenci będący potem na II stopniu (Opto-Mikro) drugi raz nie trafiali 

na tę samą pracownię. Poza tym taka organizacja usprawniłaby działanie Pracowni 

Mikroelektroniki działającej na Opto-Mikro. 

 

- stwierdzono potrzebę bardziej skutecznej, z naszej strony, propagandy na rzecz dalszego 

studiowania na naszym Wydziale, Chemicy robią to bardzo agresywnie 

 

- obserwujemy, że bardzo dobrze odbierane jest przez studentów ich poważne przez 

nas traktowanie, mile widziana jest korespondencja e-mailem czy U-mailem  

 

- dla usprawnienia procesu edukacji wskazane jest, aby na zajęciach z Podstaw Projektowania 

grupy studentów z MWT były przydzielane dr Łukasiakowi i mgr Korcali, jako że znają 

oni specyfikę tego kierunku i charakterystykę studentów 

 

- to samo co powyżej dotyczyłoby I Pracowni Elektronicznej (zajęcia z dr Zawadzką), co też 

ma znaczenie z punktu widzenia „propagandy”. W tym kontekście dobrze byłoby przydzielać 

I Pracownię Elektroniczną (dla MWT) pani dr Zawadzkiej zamiast np. ćwiczeń z Fizyki 

 

- podniesiono (po raz kolejny) sprawę zbyt ambitnych zajęć pt. Podstawy Metod 

Opracowywania Pomiarów, borykamy się z tym problemem od wielu już lat. Jednym 

ze sposobów wyjścia z tego byłoby zwiększenie liczby zajęć praktycznych w ramach 

przedmiotu 

 

-  zasugerowano, aby zajęcia na Fizyce i Matematyce Elementarnej adresowane do studentów 

MWT miały też osoby znające tę specyfikę (np. dr B. Derkowska-Zielińska); problem 

podobny jak w przypadku Podstaw Projektowania i I Pracowni Elektronicznej 

 

- podano pomysł organizowania kandydatom ankiety przedwstępnej, która mówiłaby nam 

o tym co wiedzą, a co nie, po ukończeniu szkoły średniej 

 

- zaproponowano, aby bardziej skutecznie przekazywać studentom informację na temat zasad 

robienia prac dyplomowych 

 



- propozycja, aby jeszcze przed podziałem na specjalności zorganizować spotkanie 

informacyjne zapoznające studentów ze specyfiką naszego Wydziału, z prezentacją 

laboratoriów naukowych etc. Powinno się to odbyć najpóźniej w III-IV semestrze 

 

- zauważono, że w systemie elektronicznej rezerwacji dat egzaminów (Terminarz, 

Egzaminator) nie można rezerwować egzaminów na MWT. 

 

 

 

Czesław Koepke 

 

   


