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ANALIZA ANKIET STUDENCKICH ZA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 W KWESTII OCENY WYKŁADOWCÓW POD 

KĄTEM JAKOŚCI WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW DYDAKTYCZNYCH 

 
 

 

Analiza ankiet studenckich przekazanych do analizy Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia 

MSOS przez Sekretariat MSOŚ wykazała umiarkowaną poprawę ocen zajęć prowadzonych w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, w stosunku do roku akademickiego 

2016/2017.  

 

W dostępnych ankietach pojawiły się tylko dwie oceny niedostateczne (przypisane p. dr 

Adamowi Malkiewiczowi, jednak bez uzasadnienia), oraz po kilka ocen dostatecznych zarówno 

na Wydziale Nauk o Ziemi jak i Wydziale Nauk Biologicznych. Oceny te jednak nie zostały poparte 

żadnym komentarzem, co uniemożliwia odniesienie się do nich w sposób umożliwiający 

ewentualna poprawę procesu dydaktycznego, w dodatku nauczyciele akademiccy którzy je 

otrzymywali, od pozostałych studentów otrzymywali oceny dobre lub bardzo dobre.  

 

Z innych komentarzy, które warto wykorzystać w praktyce w kolejnych okresach dydaktycznych 

należy wspomnieć o następujących uwagach co do poszczególnych zajęć prowadzonych na 

Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska:  

 

Dr hab. inż Małgorzata Werner, ćwiczenia (76-OS-S2-E1-IBiZan) Identyfikacja i bilansowanie 

zanieczyszczeń zasłużyły sobie na 3 uwagi krytyczne o treści:  

• Kompletnie niezrozumiałe ćwiczenia, do teraz nie mam pojęcia jaki był ich cel.  

• Zajęcia powinny być prowadzone w sposób bardziej ćwiczeniowy. Zbyt mało interakcji ze 

studentami.  

• Treści przedstawione były w mało przystępny sposób.  

 



W tym przypadku warto zwrócić uwagę p. dr Werner, na sposób oceny jej zajęć przez studentów 

– oczywiście lektura takich uwag nie jest przyjemna a sposób ich sformułowania mógłby być 

bardziej uprzejmy, niemniej jednak jest to jedyna informacja jaką dysponujemy na dziś.  

 

dr Łukasz Stachnik (76-OS-OOS-S2-E1-MOZS) Metodyka oznaczania zanieczyszczeń środowiska 

uwaga (tylko jedna, więcej osób nie podnosiło tego problemu)  

• Prowadzący nieprzygotowany do zajęć, nawet nie wie jaki przedmiot wykłada. Treści 

realizowane bardzo chaotycznie.  

 

dr Lech Poprawski (76-OS-OOS-S2-E1-POOS) Procedury postępowania OOS i metodologia 

opracowywania raportów - uwaga do cyklu zajęciowego:  

• Do tego przedmiotu konieczne są ćwiczenia i dziwię się, że nikt na to nie wpadł. Wykłady były 

całkiem dobre, ale średnio pomocne.  

 

W pełni podzielam tą uwagę studenta – wspólnie z dr Kadejem prowadzę zajęcia z ostatnim 

rokiem (Minimalizacje, kompensacje i monitoring) i pierwsze zajęcia upływają mi na 

przypominaniu podstawowych procedur OOŚ.  

 

dr Antoni Muszer (76-OS-OOS-S2-E1-fChZ) Charakterystyka złóż antropogenicznych, Ćwiczenia 

zasłużył na bardzo obszerny komentarz o następującej treści:  

• Projekt, który miał być rezultatem zajęć to bardzo obszerna praca. Na zajęciach zawsze 

panował chaos z problemów technicznych komputerów czy to zamieszania wywołanego przez 

Prowadzącego. Generalnie zajęcia dobre, ale wymagają większego spokoju i dokładnej analizy 

krok po kroku...  

 

Jednocześnie inny student chwali kol dr Muszera za wyrozumiałość… Myślę jednak że warto 

zwrócić uwagę panu dr Muszerowi na tą opinię – być może będzie mógł usprawnić coś w 

procesie dydaktycznym, jeśli faktycznie na zajęciach pojawiają się problemy natury technicznej.  

 

Na uwagę zwraca niewielka liczba oceniających (czasem ankietę wypełnia od 2 do 5 studentów) 

co z powyższych ocen czyni narzędzie bezwartościowe w ocenie poszczególnych wykładowców.  



Wystarczy jedna niezadowolona z otrzymanych ocen osoba, aby znaczącą obniżyć średnią oceny 

jednostkowej. Na ten problem Zespół zwracał już uwagę w poprzednich analizach zawartości 

ankiet studenckich – jak widać regularnie powtarzane apele kierowane do studentów nadal nie 

odnoszą skutku.  

 

Z upoważnienia Zespołu  

Dr hab. prof. UWr K. Świerkosz 

 


