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ANALIZA ANKIET STUDENCKICH ZA SEMESTR LETNI 2015/2016 W KWESTII OCENY WYKŁADOWCÓW 

POD KĄTEM JAKOŚCI WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW DYDAKTYCZNYCH 

 

 

Analiza ankiet studenckich przekazanych do oceny przez Dziekanat MSOŚ wykazała znaczną 

poprawę ocen zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, w 

stosunku do semestru zimowego tegoż roku.  

 

Po odfiltrowaniu danych pochodzących z semestru zimowego (wskutek niedoskonałości 

systemu informatycznego oceny z tego okresu łączone są za cały rok) okazało się, że uwagi 

krytyczne połączone z ich opisem występowały tylko w pojedynczych przypadkach, w 

dodatku przypadki te nie zawsze wydają się do końca uzasadnione.  

 

Jedna z ankiet dotyczyła przedmiotu „Techniki elektroanalityczne”, prowadzonego dla 

poziomu pierwszego MSOŚ przez prof. dr hab. Marię Grzeszczuk (wykład) oraz dr Maciej 

Wojtasia (ćwiczenia). Oceniający ocenił wszystkie parametry na 1 jednocześnie dodając w 

obu przypadkach jednobrzmiące wyjaśnienie: „Na wstępie chcę zaznaczyć, że nie oceniam 

tutaj osoby prowadzącej ćwiczenia i wykład z technik elektroanalitycznych (Prowadzący nie 

są winni mojej oceny tego przedmiotu), tylko to, że ten przedmiot nie wniósł dosłownie nic; a to 

dlatego, że wszystko co tam robiliśmy było- przynajmniej dla mnie "czarną magią", nic nie 

wyniosłam z tych zajęć. Odbiega od naszej zdobytej dotychczas wiedzy, gdyby nie instrukcje 

oraz częsta pomoc prowadzącego (ćwiczenia), to nic nie umiałabym tam wykonać. Moim 

zdaniem, to było puszczenie nas na "za głęboką wodę" wszystko tam było bardzo trudne i 

niezrozumiałe”.  

 

Trudno odnieść się do tej wypowiedzi – ponieważ może ona świadczyć nie o poziomie 

wykładowców (pozostałe oceny tych zajęć koncentrują na poziomie 4-5), lecz o 

przygotowaniu samego studenta.  

 

Pojedyncze niskie oceny dotyczące organizacji zajęć z ćwiczeń terenowych z przedmiotu 

„Siedliska Natura 2000” otrzymali dr Ewa Szczęśniak (za zaangażowanie z wyjaśnieniem iż 

”Prowadząca nie wyjaśniła do końca na czym ma polegać praca na ćwiczeniach przez co  



były błędy w sprawozdaniach.”) oraz dr hab. Zygmunt Kącki (za organizację ćwiczeń). Należy 

zauważyć jednak, że inni studenci oceniali zajęcia obu prowadzących pozytywnie, trudno 

więc wyrokować czy faktycznie wszystkie opisywane w ocenach fakty, były takie jak zostały 

przedstawione przez oceniających. Należy poinformować p. dr Ewę Szczęśniak i dr hab. 

Zygmunta Kąckiego o powyższych ocenach, by mogli obiektywnie ocenić sytuację i podjąć 

(jeśli to oczywiście koniecznie) działania naprawcze.  

 

Ostatnie uwagi dotyczą przedmiotu „Zastosowanie geomorfologii w ochronie środowiska” 

prowadzonego przez p. dr Krzysztofa Parzócha. W jednej z wypowiedzi studentów 

znajdujemy zarzut iż „Zajęcia [wykład] nie wzbogaciły mojej wiedzy. Wykład odbył się raz i 

został przeprowadzony w formie ćwiczeń” oraz „Zajęcia [ćwiczenia] nie wzbogaciły mojej 

wiedzy ponieważ nie odbyły się. Termin ćwiczeń terenowych przekładany był przez 

prowadzącego kilka razy. Ostatecznie w wieczór przed planowany wyjazdem do Henrykowa 

prowadzący poinformował nas, że odwołuje wyjazd, gdzie wszyscy mieliśmy zakupione bilety 

na pociąg w obie strony”. Ta opinia również jest odosobniona, ponieważ pn. dr Parzóch 

otrzymuje generalnie bardzo wysokie oceny za prowadzone przez siebie zajęcia.  

 

W ankietach pojawiło się ponadto nieco negatywnych ocen bez żadnego uzasadnienia, także 

dla wykładowców ocenianych generalnie na 5 (np. dla dr Borczyka). Oceny te mają wyraźny 

charakter rewanżystowski, co nakazuje szczególną ostrożność w ocenie poszczególnych 

wykładowców na podstawie średniej uzyskiwanej mechanicznie z ocen ankietowych. Przy 

niskiej liczebności próby (kilka-kilkanaście wypełnionych ankiet dla każdego wykładowcy 

na przedmiot) uwzględnianie ocen negatywnych bez odpowiedniego uzasadnienia, może 

powodować niesprawiedliwe oceny prowadzących.  

 

Z upoważnienia Zespołu  

Przewodniczący 

          

 

 


