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Raport dotyczy badań ankietowych przeprowadzonych wśród absolwentów kierunku 

Fizyka Techniczna studiów inżynierskich pierwszego stopnia (Instytut Fizyki, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy) po roku akademickim ukończenia studiów 2016/2017. Studenci 

anonimowo i dobrowolnie odpowiadali na pytania ankiety samooceny osiągnięcia 

kierunkowych efektów kształcenia.  

 

W ankiecie pytano o osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (31 efektów), 

w zakresie umiejętności (31 efektów) oraz w zakresie kompetencji społecznych (19 efektów). 

Zastosowano trzystopniową skalę oceny osiągnięcia efektów kształcenia: słabo, dobrze, bardzo 

dobrze. 

 

Na dzień sporządzania raportu dla kierunku Fizyka Techniczna pierwszego stopnia, po 

roku akademickim 2016/2017, otrzymano 8 ankiet. Ankiety opracowano zarówno pod kątem 

poziomu osiągniętego efektu kształcenia w każdej grupie efektów, jak i pod kątem rozkładu 

wyników dla każdego z efektów. Szczegółowe wyniki dołączono jako załącznik do 

prezentowanego sprawozdania.  

 

 

Podsumowanie wyników ankiety 

 

Kierunkowe efekty w zakresie wiedzy: 

 

W tej grupie efektów uzyskano 43,5%  ocen dobrych i 35,5% ocen bardzo dobrych, co 

oznacza, że większość efektów w zakresie wiedzy jest osiągana przez absolwentów na 

poziomie dobrym. Ocenę słabo otrzymano w 21% wyników. Dla efektu FIZT1A_W09 

(posiadam podstawową wiedzę w zakresie programowania oraz znam wybrany język 

programowania) i FIZT1A_W26 (posiada wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych, 

norm i zaleceń krajowych oraz międzynarodowych w zakresie zapewnienia jakości w  

radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej) 63% studentów wskazało, że osiągnęło 

dyskutowany efekt na poziomie słabym. W przypadku efektu: FIZT1A_W29 (ma elementarną 

wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i form indywidualnej 

przedsiębiorczości) 75% studentów wskazało, że efekt został osiągnięty na poziomie słabym.  

 



Kierunkowe efekty w zakresie umiejętności: 

 

W tej grupie efektów uzyskano 35%  ocen dobrych i 35% ocen bardzo dobrych, co 

oznacza, że większość efektów w zakresie umiejętności jest osiągana przez absolwentów na 

poziomie dobrym, ale istotna część na poziomie bardzo dobrym. Ocena słabo w tej grupie 

efektów została wskazana na poziomie 30%.  

W grupie efektów, dla których poziom słabo był wskazywany przez studentów 

najczęściej należy wymienić efekt: FIZT1A_U09 (umiem  ułożyć i analizować  algorytm 

zgodny  ze specyfikacją  i zapisać go w wybranym języku programowania, 63% studentów 

osiągnęło efekt na poziomie słabym), FIZT1A_U10 (potrafię samodzielnie napisać prosty 

program komputerowy o charakterze użytkowym i naukowym, 88% studentów osiągnęło efekt 

na poziomie słabym), FIZT1A_U17 (potrafi interpretować wskazania do badania 

radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim, 88% studentów osiągnęło efekt na 

poziomie słabym) oraz FIZT1A_U23 (posiadam umiejętność opracowania i rejestracji 

wyników badań i zabiegów oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu 

radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, 75% studentów osiągnęło efekt na poziomie 

słabym). Ponadto 75% studentów wskazało osiągnięcie efektu na poziomie słabym dla efektu: 

FIZT1A_U21 (posiadam umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji 

personelu technicznego elektroradiologii lub fizyki medycznej). 

Dla tej grupy efektów podobne wyniki poziomu osiągnięcia efektów kształcenia 

uzyskano w ankietach za rok akademicki 2015/16. W ramach programu naprawczego dokonano 

wówczas modyfikacji programu kształcenia (zmiana efektów kształcenia, treści 

programowych). Zmodyfikowany program kształcenia obowiązuje od roku akademickiego 

2017/18.  

 

Kierunkowe efekty w zakresie kompetencji społecznych: 

 

W tej grupie efektów uzyskano 23% ocen dobrych i 70 % ocen bardzo dobrych, co 

oznacza, że zdecydowana większość efektów w zakresie kompetencji społecznych jest osiągana 

przez absolwentów na poziomie bardzo dobrym. Ocena słabo została wskazana w tej grupie 

efektów przez 7% studentów.  

 


