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Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Raport nt. ankiet oceny zajęć dydaktycznych w roku akad. 2016/2017 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia (WRJK) w składzie: 

dr hab. Anna Bartkiewicz – przewodniczący, 

dr. hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK – kierownik kierunku astronomia, 

prof. dr hab. Marek Zieliński – kierownik kierunku automatyka i robotyka, 

prof. dr hab. Aleksander Balter – kierownik kierunku fizyka, 

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska – kierownik kierunku fizyka techniczna, 

dr hab. Rafał Adamczak – kierownik kierunku informatyka stosowana 

zebrała podsumowania i uwagi odnośnie wyników ankiet: 

1. Kierunek astronomia 

Znaczna większość ocenianych przedmiotów otrzymała oceny 5.0, najniżej oceniono 

cztery przedmioty, ale zrobili to bardzo nieliczni studenci. Uważamy, że nie należy 

przywiązywać wielkiej wagi do ocen jednostkowych. Warto, jak co roku, przypomnieć 

studentom o wypełnianiu ankiet. W przypadku wspomnianych niżej ocenionych 

przedmiotów proponujemy przyjrzenie się ocenom za rok, gdyż wcześniej nie były one 

źle oceniane. Jeśli problemy powtórzą się - zaproponujemy hospitacje. Uważamy, że z 

ankiet korzystają studenci albo bardzo zadowoleni albo bardzo niezadowoleni z zajęć. 

Nasz zeszłoroczny wniosek: „może warto podyskutować z doktorantami o ich 

obowiązkowych zajęciach” nie został jeszcze zrealizowany. 

 

2. Kierunek automatyka i robotyka 

Proponujemy przesunięcie laboratorium z przedmiotu Instalacje i urządzenia 

elektryczne z semestru zimowego na letni, zaś wykład z przedmiotu Podstawy 

mechaniki przekazać przynajmniej częściowo prof. G. Szali. Z uwagi na 

niezadowalające dotychczas efekty kształcenia, niska ocena przez studentów efektów 

uzyskiwanych na ćwiczeniach związanych z techniką mikroprocesorową (co zostało 

przekazane przez przedstawiciela studentów - a nie jest sygnalizowane w ankietach) 

przekładające się na niewielką liczbę studentów wybierających specjalność 

mikroprocesory, proponujemy, by przedmiot mikroprocesory i technika 

mikroprocesorowa prowadzili pracownicy Katedry AiSP. 

 

3. Kierunek fizyka 

Zespół oceny i zapewniania jakości kształcenia dla kierunku fizyka po raz kolejny 

zwraca uwagę na nieczytelną formę przekazanych nam danych o wynikach ankiet 

studenckich. Przypominamy, że postulowaliśmy przekazanie nam danych dotyczących 

tylko kierunku fizyka i w takiej formie, że jedna strona dotyczy jednego przedmiotu a 

nie jednego pytania i wszystkich przedmiotów z całego wydziału, gdyż niektóre 

przedmioty są wspólne dla kilku kierunków i nie można wykluczyć, że opinie studentów 



różnych kierunków różnią się między sobą. Zwróciliśmy uwagę na niskie oceny z 

niektórych przedmiotów. Po dyskusji z przedstawicielami studentów w zespole 

uważamy, że przynajmniej niektóre niskie oceny są spowodowane obszernością 

przekazywanych treści. Warto dodać, że w bieżącym roku akademickim zakres 

materiału na analizie matematycznej 1 – kluczowym przedmiocie dla studentów 

pierwszego roku – został ograniczony. Jednocześnie został wprowadzony 

zaawansowany przedmiot z matematyki do wyboru dla studentów z fizyki. Zauważamy, 

że studenci wysoko oceniają merytoryczne przygotowanie prowadzących. 

 

4. Kierunek fizyka techniczna 

a) Podstawowym problemem jest bardzo mała zwrotność ankiet. Zdarzają się 

przedmioty, co do których wypowiedział się tylko jeden student. 

b) Struktura otrzymanych dokumentów jest dużo bardziej przyjazna dla użytkownika 

niż to było w zeszłym roku. Obecnie jest to jeden plik arkusza kalkulacyjnego z 

pytaniami w osobnych zakładkach. Jednak nadal po przedmiotach należy szukać 

kierunku i stopnia studiów. 

c) Z otrzymanych danych wynika, że większość zajęć na kierunku fizyka techniczna (st. 

I i II) jest oceniana dobrze, jest jednak kilka przedmiotów, które są oceniane słabiej. 

 

5. Kierunek informatyka stosowana 

Większość przedmiotów została oceniona przez studentów bardzo wysoko. Zdarzają się 

przedmioty z niższymi ocenami, jednak w wielu przypadkach ankietę dla tych 

przedmiotów wypełniła tylko jedna osoba. Podobnie jak w poprzednich latach liczba 

wypełnionych ankiet jest niewielka, dlatego komisja uznała, że na podstawie 

dostarczonych wyników ankiet studenckich nie da się przeprowadzić sensownej 

analizy. 

Jednym z postulatów, które komisja proponuje, jest wprowadzenie pola 

umożliwiającego studentowi umieszczenie dodatkowych wyjaśnień w przypadku 

wystawienia zdecydowanie negatywnej oceny. 

 

Podsumowanie ogólne: 

Zwrotność ankiet na Wydziale wzrosła o 100% w porównaniu z wypełnionymi 

ankietami za rok akademicki 2015/2016 (7,74%). Zwrotność ankiet za rok akademicki 

2016/2017 wynosi 14,38% i jest to już wartość ponad średniej UMK. Najprawdopodobniej 

prośby prowadzących zajęcia i członków WRJK przyniosły pozytywny skutek. Jednakże nadal 

zwrotność ankiet jest zbyt niska, by była możliwa prawidłowa analiza wyników. 

Ogólna ocena zajęć dla Wydziału wynosi 4,55 i jest bliska średniej UMK (4,6). 

Podobnie średnie oceny prowadzącego oraz osiągniętych efektów kształcenia są wysokie: 4,59 

oraz 4,46. Oceny wybranych komponentów oceny prowadzącego, tj. prowadzący wykazywał 

właściwy poziom kultury osobistej, był dostępny dla studentów na konsultacjach, był 

przygotowany do zajęć, efektywnie wykorzystywał czas przeznaczony na zajęcia, ocenił 

studentów sprawiedliwie, realizował zajęcia w sposób jasny i zrozumiały, są powyżej 4,51. 

Ocena osiągniętych efektów kształcenia, tj. pytania: program zajęć zawartych w sylabusie 

został w całości zrealizowany, treść zajęć i sposób ich prowadzenia umożliwiały osiągnięcie 

zawartych w sylabusie efektów kształcenia, to były wartościowe zajęcia, zostały ocenione w 

zakresie 4,36-4,59. 



W przypadku najniżej ocenionych zajęć i/lub prowadzących przewodniczący WRJK 

zalecił przeprowadzenie hospitacji. 

Bardzo przydatne okazało się udostępnienie zbiorczych komentarzy studentów. W 

przypadku niepokojących sygnałów przewodniczący zwrócił się z prośbą o zapoznanie się z 

ich treścią i w nielicznych przypadkach o wyjaśnienia. Warto zaznaczyć, że w zdecydowanej 

większości komentarze udzielane przez studentów są entuzjastyczne, pełne uznania dla 

prowadzących, ich wiedzy i sposobu prowadzenia zajęć. 

Uzyskane ankiety z lektoratu po raz pierwszy wskazują na wysoki poziom zadowolenia 

studentów z zajęć. 

Ponownie zwracamy się z prośbą, by forma udostępnienia zbiorczych wyników 

zawierała informację i rozdzielenie na poszczególne kierunki. Na Wydziale zwłaszcza 

zajęcia dla pierwszych lat studiów są wspólne, prowadzący zaś różni. Zespoły kierunkowe ze 

względu na ochronę danych osobowych analizują zestawienie zbiorcze wg zajęć, nie zaś 

prowadzących. 

 

 

W imieniu WRJK 

koordynator ds. jakości kształcenia 

dr hab. Anna Bartkiewicz 

 


