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ANALIZA ANKIET STUDENCKICH ZA SEMESTR LETNI 2016/2017 W KWESTII OCENY 

WYKŁADOWCÓW POD KĄTEM JAKOŚCI WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW 

DYDAKTYCZNYCH 

 

 

Analiza ankiet studenckich przekazanych do oceny przez Sekretariat MSOŚ wykazała 

poprawę ocen zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, 

zarówno w stosunku do semestru zimowego tegoż roku jaki do roku akademickiego 

2015/1016.  

 

W latach poprzednich nie analizowano ocen na poziomie 2, koncentrując się na ocenach 

najniższych, których stwierdzano znaczącą liczbę, i których zmiana wymagała podjęcia 

pilnych działań naprawczych. W semestrze letnim roku 2017 tylko troje prowadzących 

otrzymało jakiekolwiek oceny negatywne, co pozwoliło na sprecyzowanie uwag 

dotyczących jakości kształcenia formułowanych także na poziomie 2. Pojedyncze oceny 

negatywne dotyczyły następujących wykładowców:  

 

Licencjat: 

1. Pan prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, przedmiot: Problematyka nauk przyrodniczych - 

seminarium przedmiotowe – Jedna ocena na poziomie 1 z wyjaśnieniem iż „zajęcia nie 

wniosły nic nowego, prowadzący nie wypowiadał‚ się wystarczająco na dany temat” (sic!, 

brzmienie dosłowne)  

 

2. Pan prof. dr hab. Mariusz Jędrysek, przedmiot Podstawy biogeochemii – wykład. Jedna 

ocenana poziomie 2, z adnotacją iż „zajęcia nie były prowadzone w sposób interesujący”  

 

Analityka środowiskowa:  

 

3. Pani dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczynska przedmiot Metody emisyjne i absorpcyjne, 

2 oceny na poziomie 2 z wyjaśnieniem o następującej (identycznej w obu przypadkach) 

treści „Traktowanie studentów jako 10 roku studentów chemii i prowadzenie wykładów ze 

wzmiankami "nie zrozumiecie tego" mówi samo za siebie” (sic!, brzmienie dosłowne)  



Do obu Panów Profesorów podobne uwagi były już formułowane w przeszłości, jednak w 

znacznie większej liczbie i z niższymi ocenami. Ponieważ obecnie są to już tylko 

sporadyczne uwagi, wydaje się że nie istnieje konieczność podejmowania jakichkolwiek 

działań naprawczych. Problem braku atrakcyjności zajęć, szczególnie dla określonej grupy 

studentów, trudno traktować jako uwagę umożliwiającą poprawę jakości kształcenia – nie 

wszystkie przedmioty mogą być prowadzone w sposób „atrakcyjny”, a w każdym razie nie 

dla wszystkich. Uwagi formułowane pod adresem zajęć prowadzonych przez panią profesor 

Paulę Gawryszewską-Wilczyńską natomiast wydają się być (tak przynajmniej wynika z dość 

emocjonalnej formy wyjaśnienia) powodowane jakimś rodzajem osobistej urazy.  

 

Reasumując:  

analiza ankiet studenckich za semestr letni 2017 sugeruje poprawę systemu 

kształcenia na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska, a jej wyniki nie 

dają obecnie podstaw do podejmowania działań naprawczych.  

 

Z upoważnienia Zespołu  

Przewodniczący  

dr hab. prof. UWr Krzysztof Świerkosz 

 

 

 


