
Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale FAiIS w roku akademickim 

2016/2017 

Raport sporządzony przez Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia 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, 
Prof. dr hab. Czesław Koepke – kierownik kierunku materiały współczesnych technologii, 
Dr hab. Jacek Matulewski – kierownik Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań 
Komputerów 

zgodnie z Uchwałą nr 207 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 

r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy 

kształcenia na studiach wyższych oraz tryb uchwalania programów kształcenia § 6 ust.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 

Studenci kierunku zostali ocenieni pozytywnie, a zatem, zdaniem prowadzących zajęcia, 

założone efekty kształcenia zrealizowano. Na kierunku przeprowadzono też hospitacje, czyli 

dokonano weryfikacji procesu kształcenia. 

2. Kierunek automatyka i robotyka 

Efekty kształcenia są realizowane zgodnie z sylabusami, które zostały uzupełnione  

i uaktualnione. Zrealizowano wszystkie zakładane efekty kształcenia. 

3. Kierunek fizyka 

Najłatwiej jest przyjąć, 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. Okazuje się, że problemem jest trwałość osiągniętych 

efektów kształcenia. Przebieg egzaminów dyplomowych generuje w tej kwestii niepokojące 

sygnały. Dotyczy to głównie tych studentów, którzy charakteryzują się niższą motywacją do 

studiowania fizyki i niższymi ocenami uzyskanymi w toku studiów. Konsultacje 

przeprowadzone z osobami prowadzącymi zajęcia na kierunku fizyka wskazują, że program 

studiów jest niedostosowany do obecnych możliwości przeciętnych studentów fizyki. W 

szczególności dotyczy to ich umiejętności matematycznych; nierzadko mają oni problemy nie 

tylko z różniczkowaniem i całkowaniem, ale i z matematyką elementarną. Studenci nie znają 



niektórych pojęć, z innymi są słabo oswojeni, często mają sprawność rachunkową na bardzo 

niskim poziomie. Powoduje to, że nie nadążają za tokiem wykładu zwłaszcza w 

zaawansowanych treściach fizycznych. Ponadto sami studenci kierunku fizyki postulują, by 

zwiększyć dla nich oraz dla studentów fizyki technicznej liczbę godzin przedmiotu analiza 

matematyczna, a także wprowadzić np. przedmiot analizę funkcjonalną w ramach zajęć do 

wyboru dla fizyki stopnia 1. Dobrze oceniono nowo wprowadzony przedmiot podstawy 

geometrii różniczkowej utrwalający wiedzę z analizy matematycznej. Zauważa się, że studenci 

(w szczególności z I roku) mają trudności z werbalizowaniem „zawartości" praw fizycznych: 

sformułowaniem opisu sytuacji fizycznej, klarownym wskazaniem przyczyn i skutków 

wyrażonych w formule reprezentującej ilościowo dane prawo fizyczne oraz określeniem 

warunków stosowalności i ograniczeń tego prawa. Ponadto fizyka ogólna jest zbyt obszerna w 

ilości materiału zakładanego do zrealizowania w jednym roku w stosunku do liczby godzin tego 

modułu. Główny problem to zauważalna zmiana, że studenci nauczyli się przyjmować duże 

ilości krótkich informacji, na ogół jednak nie są w stanie śledzić długiego wywodu opartego na 

ciągu rachunków. Ciekawość naukowa i poczucie dyskomfortu, jeśli się czegoś nie wie, są 

udziałem tylko małej części studentów. Większość jest nastawiona praktycznie: są skłonni 

uczyć się tylko tego, co da im konkretne umiejętności zawodowe. Ze szkoły wynieśli 

doświadczenie, że jeśli nie zrobią czegoś, co im polecono, nie spotkają ich żadne konsekwencje. 

W efekcie na egzaminach wymaga się od studenta zacytowania jedynie części najważniejszych 

wzorów. W przypadku realizacji przedmiotu fizyka ciała stałego w semestrze letnim (II rok) 

zauważa się odkładanie studentów terminu egzaminu na później, w efekcie wyniki z egzaminu 

we wrześniu są bardzo niskie. 

4. Kierunek fizyka techniczna 

Nauczyciele akademiccy, ocenili, że zrealizowali zakładane efekty kształcenia zgodnie z 

treściami programowymi zawartymi w sylabusach. Również analiza wyników uzyskanych przez 

większość studentów podczas ćwiczeń, laboratoriów oraz wykładów pozwala założyć, że 

osiągnięto zakładane efekty kształcenia. Problemem jest przekładanie na późniejszy termin (po 

wakacjach) egzaminu z fizyki ciała stałego. Po dwóch terminach egzaminu ciągle jeszcze siedem 

studentów nie przystąpiło do zdawania tego przedmiotu, a cztery ma pojedynczą dwóję (do 

ewentualnego poprawienia). Na roku jest 20 osób (F + FT) wg USOS. Większość studentów 

zatem prawdopodobnie zawnioskuje o warunkowy wpis na wyższy rok. 

5. Kierunek informatyka stosowana 

Efekty kształcenia realizowane są zgodnie z sylabusami. Hospitacje przeprowadzane w 2017 

roku potwierdzają wysoką jakość prowadzonych zajęć. Nie ma jeszcze raportu z anonimowych 

ankiet studenckich z roku 2017, trudno, więc stwierdzić czy nastąpiła zmiana w odbiorze zajęć 

z punktu widzenia studentów. Z punktu widzenia prowadzących zajęcia, podobnie jak w 

zeszłym roku, obserwujemy, że wielu studentów (szczególnie z pierwszego roku) nie odrabia 

prac domowych. 

6. Kierunek materiały współczesnych technologii 

Zakładane w roku akademickim 2016-2017 efekty kształcenia na makrokierunku materiały 

współczesnych technologii – przynajmniej w „fizycznej” jego części – zostały osiągnięte. Był to 

ostatni rok, w którym mieliśmy studentów MWT. Problemem są mierniki efektów kształcenia, 

oprócz egzaminów, zaś ostateczną ocenę przyniesie życie. 

7. Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów 

Jedyną uruchomioną sekcją w  roku akademickim 2016/17 była sekcja .NET: 

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z planem i osoby zdobywające najwyższe oceny 

uzyskały wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodnie z założonymi efektami 

kształcenia. Ze względu na bardzo zróżnicowany poziom słuchaczy na początku zajęć, nie 



można zagwarantować, że wszyscy studenci, a niektórzy zaczynali naukę programowania od 

zera, zdobyli całą założoną wiedzę i wszystkie umiejętności. Prowadzący umożliwili im 

dodatkową naukę przez zadania domowe i konkursy. 

Podsumowanie: 

Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia na rok akademicki 2016/2017 w ogólności wypadła 

pozytywnie. Głównym problemem staje się trwałość osiągniętych efektów kształcenia, co szczególnie 

podkreślono w raporcie kierunku fizyka. Wydaje się zatem, że konieczne jest przypominanie 

kluczowych treści w późniejszych etapach kształcenia. WRJK rekomenduje też, by zwiększyć liczbę 

przedmiotów matematycznych na kierunku fizyka (ewentualnie fizyka techniczna), o które wnioskują 

prowadzący, jak i studenci. 


