
Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale FAiIS w roku akademickim 
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Raport sporządzony przez Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia w składzie: 

Dr hab. Anna Bartkiewicz – przewodniczący,  
Prof. dr hab. Mirosław Bylicki – przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (do 
września 2016r.), 
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. Inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK – kierownik kierunku fizyka techniczna, 
Dr hab. Rafał Adamczak – kierownik kierunku informatyka stosowana, 
Prof. dr hab. Czesław Koepke – kierownik kierunku materiały współczesnych technologii. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3.10.2014r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Poz. 1370 rozdział 3 § 11. 2) oraz 

Uchwałą Nr 142 Senatu UMK z 16.12. 2014 r. (§ 6 pkt 1): „Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii 

zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, w szczególności nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego 

określonego kierunku studiów, przedstawia na koniec roku akademickiego radzie wydziału ocenę 

realizacji zakładanych efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu 

kształcenia."  

Oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia przygotowane w ramach poszczególnych zespołów 

ds. jakości kształcenia: 

1. Kierunek astronomii 

Podstawowym sposobem weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia są oceny wystawiane 

studentom przez prowadzących. Na ich podstawie można ogólnie stwierdzić, że wszystkie 

zawarte w programach studiów efekty kształcenia są osiągane. W nielicznych przypadkach 

osiągane są z jednorocznym opóźnieniem, co tylko świadczy o tym, że ten system weryfikacji 

funkcjonuje prawidłowo. Uzupełnieniem systemu weryfikacji efektów kształcenia, 

wchodzącym w skład systemu zapewniania jakości kształcenia są hospitacje zajęć oraz 

anonimowe ankiety studenckie. Przeprowadzone w roku 2015/16 hospitacje zajęć na kierunku 

astronomia potwierdziły realizację zakładanych efektów kształcenia oraz bieżącą ich 

weryfikację. Wyniki ankiet dotyczące roku 2015/16 nie są jeszcze znane. Ale dla przykładu 

można odwołać się do raportu Komisji Jakości Kształcenia Centrum Astronomii omawiającego 

ankiety o rok wcześniejsze. Zespół po analizie ankiet wnioskował o przeprowadzenie hospitacji 

wskazanych zajęć i hospitacje te zostały przeprowadzone. System weryfikacji jakości 

kształcenia funkcjonuje prawidłowo. 

2. Kierunek automatyka i robotyka 

Efekty kształcenia są realizowane zgodnie z sylabusami, które zostały uzupełnione i 

uaktualnione. Niestety, nie wszystkie przeprowadzone zmiany w siatkach godzin dały 

pozytywne efekty i będziemy wnosili o przeprowadzenie niezbędnej korekty, która będzie 

miała na celu głównie lepszą (pełniejszą) realizację zakładanych efektów kształcenia. Analizą i 

korektą siatek godzin kierunkowa (dla Automatyki i Robotyki) komisja do spraw efektów 

kształcenia zajmie się w listopadzie i grudniu 2016 r. 

3. Kierunek fizyka 

Podobnie, jak w latach ubiegłych przyjmujemy, że osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

zapewnione jest przez realizację treści programowych zawartych w sylabusach. Stopień 



osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest kwantyfikowany w standardowej skali ocen 

indywidualnie dla każdego przedmiotu w sposób ciągły: na ćwiczeniach w formie okresowych 

kolokwiów, a na pracowniach w postaci kolokwiów ustnych przed kolejnymi zadaniami i 

dyskusji kolejnych opracowań. Oceniane są łącznie wszystkie elementy efektów kształcenia 

(wiedza, umiejętności, kompetencje). Podobnie, wszystkie elementy brane są pod uwagę przy 

ocenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Ponadto stopień realizacji oceniany jest 

przez hospitacje i analizy ankiet studenckich.  

Mimo starań o pełną realizację zakładanych efektów kształcenia natrafiamy na luki w wiedzy 

studentów, które ujawniają się na egzaminach (w tym dyplomowych). Dotyczy to głównie tych 

studentów, którzy charakteryzują się niższą motywacją do studiowania fizyki i niższymi 

ocenami uzyskanymi w toku studiów.  Szczególnym przypadkiem jest efekt K_W02, który 

prowadząca przedmiot „Kwantowej teorii pola" zgłosiła jako w części niewypełniony w roku 

akademickim 2015/16 ze względu na brak przygotowania studentów z formalizmu 

kanonicznego w zastosowaniu do klasycznej teorii pola oraz twierdzeniu Noether, brakowało 

też biegłego posługiwania się czterowektorami i podstaw z teorii grup ciągłych. W bieżącym 

roku akademickim wprowadzono przedmiot „Klasyczna teoria pola”, który ma na celu 

przygotowanie studentów do realizacji ww. przedmiotu. Najbardziej aktualna ocena realizacji 

efektów kształcenia wymagałaby analizy rozkładu ocen i wyników ankiet studenckich w roku 

2015/16, które będą dostępne wkrótce. 

4. Kierunek fizyka techniczna 

Ponieważ brak jest uniwersalnych miar efektów kształcenia, niektórzy nauczyciele akademiccy 

ocenili sytuację intuicyjnie, na podstawie zaliczenia/niezaliczenia przedmiotu przez studentów. 

Większość  nauczycieli akademickich oceniła, że w pełni zrealizowała zakładane efekty 

kształcenia. Znaczna większość studentów zaliczyła przedmioty na pozytywne oceny. 

Szczególnym przypadkiem było niezaliczenie Pracowni podstaw miernictwa (III rok) przez 

większość studentów. Zarówno sprawdziany wejściowe, jak i materiały składane przez 

uczestników zajęć jako sprawozdania z wykonanych ćwiczeń, świadczą o nieosiągnięciu 

wystarczającego poziomu wiedzy wskazanego w  sylabusie, umiejętności i, w szczególności, 

kompetencji związanych z samodzielną pracą nad tworzeniem materiałów oraz o  nietrafnej 

samoocenie powodującej utrzymywanie się luk w wiedzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że była to 

grupa osób powtarzających zajęcia, utworzona specjalnie dla nich.  

5. Kierunek informatyka stosowana 

Wszyscy prowadzący zajęcia zgodnie oceniają, że efekty kształcenia na prowadzonych przez 

nich zajęciach zostały zrealizowane. Przeanalizowane zostały rozkłady ocen z różnych 

przedmiotów i nie zaobserwowano jakiś istotnych anomalii. Daje się jednak zauważyć 

niepokojący trend spadku jakości przygotowania studentów w ostatnich latach. Dowodem są 

trzy fakty:  

a) Na pierwszym roku do egzaminu z Języków programowania nie podeszło 19 osób z 54 

zapisanych. 

b) Kilka lat wcześniej wykład z systemów operacyjnych i sieci komputerowych w pierwszym 

terminie zdawała połowa i w drugim – połowa z połowy, czyli w sumie 3/4 roku zaliczało 

przedmiot. Teraz niestety jest znacznie gorzej. 

b) Studenci nie współpracują z prowadzącymi zajęcia, nie odrabiają prac domowych – jest to 

uwaga podnoszona przez wielu nauczycieli akademickich. 

6. Kierunek materiały współczesnych technologii 

Zakładane w roku akademickim 2015/2016 efekty kształcenia na makrokierunku Materiały 

Współczesnych Technologii – przynajmniej w „fizycznej” jego części – zostały osiągnięte. Nie 



mamy żadnych mierników tych efektów, oprócz egzaminów, zaś ostateczną ocenę przyniesie 

życie. 

Podsumowanie: 

W ogólności, na realizowanych kierunkach wszystkie zakładane efekty kształcenia są osiągane. 

Wystawiane oceny są zróżnicowane, w zależności od wyników osiąganych przez studentów. Wspólnym 

problemem jest brak wiarygodnej miary stopnia osiągania założonych efektów. Z konieczności, za 

podstawową miarę przyjmuje się oceny uzyskane z danego przedmiotu,  zakładając, że oceniający 

rzetelnie sprawdza stopień osiągnięcia poszczególnych efektów. Pomocne w ocenie stopnia realizacji 

efektów kształcenia mogą też być  wyniki ankiet studenckich, w których studenci oceniają osiągnięcie 

zawartych w sylabusie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności oraz w zakresie 

kompetencji społecznych. WRJK czeka na podsumowanie ankiet za rok akademicki 2015/2016 przez 

uczelnianego koordynatora ds. jakości kształcenia. Poprzednie ankiety studenckiej oceny zajęć 

dydaktycznych (z roku akademickiego 2014/2015) wykazały wysokie noty (powyżej 4,46) oceny pytań: 

zajęcia umożliwiały osiągnięcie zawartych w sylabusie efektów kształcenia w zakresie kompetencji 

społecznych, w zakresie umiejętności i wiedzy.  

Na podstawie przedstawionej powyżej oceny WRJK nie widzi potrzeby modyfikacji kierunkowych 

efektów kształcenia. Na kierunku automatyka i robotyka być może będą nieznaczne zmiany. W 

szczególnych przypadkach pożądane są korekty sylabusów przedmiotów oraz odpowiednie 

umieszczenie przedmiotów w planach studiów z uwzględnieniem właściwej ich kolejności.   

Odnotowując zasadniczy problem polegający na braku wiarygodnego narzędzia do obiektywnej oceny 

stopnia osiągania efektów kształcenia, WRJK przewiduje w roku akademickim 2016/2017 podjęcie prac 

nad przygotowaniem odpowiedniej procedury umożliwiającej taką ocenę. 

 


