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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 formie - jedna strona dotyczy jednego przedmiotu, a nie jednego pytania i 

wszystkich przedmiotów z całego wydziału, bo niektóre przedmioty są wspólne dla kilku 

kierunków i nie można wykluczyć, że opinie studentów różnych kierunków różnią się między 

sobą. Ponadto, do wyrobienia sobie zdania na temat jakości kształcenia w ramach danego 

przedmiotu niezbędne są werbalne opinie studentów, do których nie mamy bezpośredniego 

wglądu.  

 Mimo tej nieczytelnej formy danych, zwróciliśmy uwagę na niskie oceny następujących 

przedmiotów: 

Przedsiębiorczość, 0800-PRZED, sem. letni, praktyczne 

Podstawy przedsiębiorczości, 0800-PPRZED, sem. zimowy, wykładowe 

Kurs komputerowy L - LabView, 0800-15KKL-DW, sem. zimowy, praktyczne 

Ochrona praw autorskich, 0800-OPA, sem. zimowy, wykładowe 

 

Szczególnie wnikliwą analizę wyników ankiet studenckich przedstawił reprezentant 

studentów z naszego Zespołu. Zdecydowałem się wobec tego na zamieszczenie poniżej pełnej 

treści jego opracowania. Oto ono: 

 

„Zgadzam się z Państwem co do niekorzystnej formy przekazywania wyników ankiet. 

Chciałbym się do nich odnieść, analizując wyniki pytanie po pytaniu.  

Zwrócę uwagę na przedmioty, które w kolejnych odpowiedziach otrzymały ocenę niższą niż 

4, uwzględniając procent zwrotności ankiet i załączając swoje uwagi.  

 

Pytanie nr 1 - dostępność prowadzącego na konsultacjach  

Jedyny odstający wynik od reszty to Przedsiębiorczość - ocena 3 przy zwrotności 10%. Poza 

tym niższy wynik uzyskał kurs LabView (3.67 pkt) oraz Pracownia Fizyczna I (3.55 pkt). 

Moim zdaniem akurat to pytanie nie jest być może najbardziej istotne, zwłaszcza, że przy 

przedmiotach zdecydowanie bardziej trudnych ocen niskich nie zauważyłem.  

 

Pytanie nr 2 - realizacja sylabusa  

Wyniki poniżej 4 otrzymały Pracownia Fizyczna 1 - 3.89, przy zwrotności ok. 11% (z 401 

osób, więc ilościowo to dość sporo), Fizyka Ogólna I -Mechanika (zajęcia praktyczne) - 3.8 

przy zwrotności 22.5%, oraz Wybrane Zagadnienia Elektrodynamiki - 3.5 (zwrotność 15%).  



W mojej ocenie nie jest to najistotniejsze kryterium. Co do PFI warto pamiętać, że w badaniu 

biorą udział również studenci innych kierunków. Zajęcia praktyczne z mechaniki często nie 

udaje się zrealizować w całości, gdyż na wiele podstawowych kwestii należy poświęcić sporo 

czasu - jest to de facto pierwszy "fizyczny" przedmiot dla 1. roku, studenci nie mają jeszcze 

zbyt dużej sprawności w rozwiązywaniu zadań, w związku z czym analiza poszczególnych 

zagadnień zajmuje więcej czasu - stąd problemy ze zrealizowaniem sylabusa. W mojej ocenie 

nie jest to problem, zwłaszcza, że gdyby chodziło o dużą część materiału, jakiego nie udało 

się zrealizować, wyniki byłyby niższe.  

 

Pytanie nr 3 - przygotowanie prowadzącego do zajęć  

Zwróciłem uwagę na FOG I - Mechanikę, ćwiczenia 3.67 (22.5% zwrotności) i Dynamikę 

Molekularną, wykład - 3.5 (22.2%). Nie są to skandalicznie niskie wyniki i nie wiem z czego 

mogą wynikać. Ogólny odbiór tych zajęć (pozostałe pytania), jest raczej pozytywny.  

 

Pytanie nr 4 - efektywne wykorzystanie czasu zajęć  

PFI - 3.86, LabView 2.25, Wybrane Zagadnienia Elektrodynamiki - 3.33, Dynamika 

Molekularna - 3.  

Na przedmioty LabView i WZ Elektrodynamiki zwracał uwagę dr Lisak.  

 

Pytanie nr 5 - sprawiedliwa ocena  

Analiza Matematyczna I - 3.83, ściągalność ankiet 23 % - należy pamiętać o tym, że jest to 

przedmiot dla wszystkich kierunków 1. roku studiów (poza tym, nie jest skandalicznie niski)  

PFI - 3.79, być może nie jest to zbyt niski wynik ale studenci często "marudzą" na sposób 

oceny na PFI, gdzie tak naprawdę egzekwuje się od nich przygotowanie do zajęć (posiadanie 

zeszytu laboratoryjnego, wiedza teoretyczna), terminowość (surowo przestrzegane zasady 

dotyczące oddawania raportów) i inne, być może nieoczywiste dla studentów cechy. Mimo 

zasłyszanych negatywnych opinii o PFI myślę, że system działa dość dobrze i wykształca 

pożądane cechy u tych studentów, którzy pozytywnie zaliczą ten przedmiot.  

Ochrona Praw Autorskich - 2.8, 33% ściągalność. Nie do końca wiem na czym polegała 

ocena studentów na tych zajęciach, jednak co do OPA i Przedsiębiorczości studenci często 

zgłaszają negatywne opinie (o czym później).  

 

Pytanie nr 6 - realizacja zajęć w sposób jasny i zrozumiały  

Analiza Matematyczna I - 3.37. Być może wielu studentów jest przytłoczona sporą ilością 

materiału na początku studiów, stąd niska ocena? Być może istnieje potrzeba (po raz kolejny 

zgłaszana) zwiększenia wymiaru godzin na Analizę Matematyczną? Myślę, że analiza 

komentarzy do ankiet rzuciłaby światło na ten (i nie tylko ten) przedmiot.  

PFI - 3.65 - niejasne instrukcje do wykonania ćwiczeń? Z tego co wiem, pan Krzysztof 

zawsze pomaga, jeśli ktoś poprosi go o pomoc i zawsze potrafi wyjaśnić badane zjawiska.  

LabView - 3.25  

Fizyka Współczesna - 3.5 (6.25% ściągalność) - warto przeanalizować (o ile istnieją) 

komentarze do ankiet, ponieważ nigdzie indziej ocena tych zajęć nie jest tak niska  

Optyka - wykład 3.33 (18% ściągalność) - jak wyżej, z tymże w tym przypadku jestem 

pewien, że wątek jest rozwinięty w komentarzach, gdyż rozmawiałem ze studentami na ten 



temat.  

Wybrane Zagadnienia Elektrodynamiki - 2  

Fizyka Kwantowa 2 - 2 (przy 25% ściągalności) ćwiczenia - podobnie jak z optyką, proszę 

zwrócić uwagę na naprawdę niski wynik.  

 

Pytanie nr 7 - kultura osobista prowadzącego  

W tym wypadku jedynie dwa przedmioty odbiegały od reszty - LabView (3.25) i Fizyka 

Kwantowa 2 - 2 punkty. Myślę, że warto przeczytać komentarze do ankiet, ponieważ tam 

studenci mają okazję wyjaśnić ocenę prowadzącego.  

 

Pytanie nr 8 - "to były wartościowe zajęcia"  

Nie jestem pewien, czy wszystkie wyniki należy traktować poważnie - być może niektórzy 

studenci odczuwają niektóre zajęcia jako stratę czasu, ale ciężko zgodzić się z takim 

stwierdzeniem w przypadku np. Analizy Matematycznej (3.58 pkt) czy PFI (3.74 pkt). Myślę, 

że to pytanie idzie w parze z pytaniem nr 6 - być może studenci uważają, że sposób realizacji 

tych zajęć jest (ich zdaniem) zły. Istnieje jednak grupa przedmiotów, których zasadność 

większość studentów podważa otwarcie - Ochrona Praw Autorskich (2.8 pkt), 

Przedsiębiorczość (2.25 pkt), Podstaw Przedsiębiorczości (2.25 pkt). Studenci ostatnich lat 

prawdopodobnie uważają, że takie zajęcia mogą odrywać ich od konkretnych zadań, które 

uznają za priorytetowe: pisanie pracy pracy, własne badania itd. Inna grupa do dwa 

przedmioty: LabView (3.5 pkt) i Wybrane Zagadnienia Elektrodynamiki (1.5 pkt), które we 

wszystkich pytaniach wypadły słabo. Myślę, że w tym wypadku więcej powiedzą komentarze 

do ankiet. Studenci zaniżyli również ocenę Statystki i Rachunku Prawdopodobieństwa (3.69 

pkt) - być może jest to wpływ studentów pozostałych kierunków, którzy na tym etapie 

studiów (1. rok) uważają (co jest dosyć zabawne), że ten przedmiot im się nie przyda.  

 

Pytanie nr 9 - Treść zajęć i sposób ich przeprowadzania dawała możliwość osiągnięcia 

efektów kształcenia  

Powtarzają się nazwy przedmiotów takich jak Analiza Matematyczna 1 (3.67 pkt), PFI (3.86 

pkt), LabView(3.75 pkt). Pojawia się Fizyka Ogólna 1 - ćwiczenia (3.67 pkt), Optyka 

(wykład) - 3.5 pkt oraz Fizyka Kwantowa 2 (2 pkt).  

 

 

Chciałbym teraz zwięźle sformułować przemyślenia na ten temat. Najczęściej pojawiające się 

negatywne oceny dotyczą zajęć z LabView oraz Wybranych Zagadnień Elektrodynamiki. 

Analiza Matematyczna I pojawia się w kilku punktach, przy czym studenci zwracają głównie 

uwagę na sposób przeprowadzania zajęć, ale również sprawiedliwe ocenianie. Być może jest 

to spowodowane tym, że AnMat jest uznawana wśród studentów 1. roku za najtrudniejszy 

przedmiot i woleliby poświęcić na niego więcej czau, lub uzyskać wiedzę w bardziej 

dydaktyczny sposób. Nikt nie kwestionuje efektywnego wykorzystania czasu na ćwiczenia 

ani wiedzy prowadzącego. Często pojawia się również Pracownia Fizyczna - wielu studentów 

narzeka na jej formę, wymagania itd. Tak jak napisałem wyżej, zajęcia te powinny nauczyć 

studentów sumienności, terminowości, pewnej odpowiedzialności i przewidywania. Myślę, że 

taka forma powinna pozostać. Być może istnieją konkretne uwagi do prowadzących, ale w to 



nie mamy wglądu. Istnieje grupa przedmiotów (Ochrona Praw Autorskich, Podstawy 

Przedsiębiorczości), które studenci postrzegają jako niepotrzebny bagaż na ostatnim roku 

studiów. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie tak już musi być (jakieś odgórne 

wymagania) i mam zamiar uświadamiać to innym studentom.  

Myślę, że na uwagę zasługuje Fizyka Kwantowa 2 (ćwiczenia). Negatywnie zaopiniowano 

sposób prowadzenia zajęć, przekazywania wiedzy oraz kulturę osobistą prowadzącego. 

Studenci nie kwestionowali wiedzy prowadzącej i uważają, że były to wartościowe zajęcia. 

Spotkałem się z negatywnymi opiniami co do tych zajęć - poprosiłem studentów o 

wypełnienie ankiet. Niestety, jak widać, zrobiły to tylko 2 osoby. Proszę nie sugerować się 

tym, że zapisanych było 8 osób, bo z tego co wiem, do końca zajęć pozostała jedynie 

czwórka. Jeśli będzie taka potrzeba, mogę rozwinąć ten temat, na razie jednak, zgodnie z 

prośbą, odnoszę się do przesłanych wyników i sugeruję analizę komentarzy do ankiet.  

Podobnie sprawa ma się z Optyką, gdzie tylko niektóre części ankiety oceniono nisko, 

również te, które dotyczyły formy prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy. Co ciekawe 

dotyczy to tylko wykładu, a nie ćwiczeń, mimo, że w obu wypadkach zajęcia prowadzi ta 

sama osoba. Myślę, że również w tym wypadku pomocna byłaby analiza komentarzy do 

ankiet.” 

Bardzo wysoko oceniam poziom zaangażowania Pana Huberta Jóźwiaka w prace naszego 

Zespołu i podzielam jego opinie dotyczące analizy ankiet studenckich. Podobnie jak on 

uważam, że w przypadku negatywnej oceny zajęć w podjęciu działań korekcyjnych może 

pomóc analiza komentarzy do ankiet. 

 

Aleksander Balter 

Toruń, 8.XII.2017 r. 


