
KOMENTARZE DO ANKIET
—————————————————————–

Logika z metodologią (Psychologia)

1. Bardzo sympatyczne zajęcia, opierające się głównie na rozwiązywaniu zadań
przez studentów na tablicy (co moim zdaniem jest dużym plusem, bo tylko
rozwiązując zadania samodzielnie człowiek jest w stanie nauczyć się mate-
matyki). Prowadzący był otwarty na wszelkie pytania i dyskusje, w przy-
stępny sposób tłumaczył zagadnienia i zawsze starał się rozwiewać wszelkie
wątpliwości co do toku myślenia, jakim należy się kierować przy rozwiązy-
waniu danego zadania.

2. Tak trudny przedmiot wymaga więcej godzin ćwiczeniowych, w końcu jeste-
śmy tutaj po to żeby się uczyć, a nie żeby rozwijać wiedzę, której część już
posiadamy.

3. Pan Doktor Łazarz jest nieco roztrzepany, co niekiedy przeszkadzało mi w
zrozumieniu materiału. wiele realizowanych treści programowych nie wy-
daje mi się też zbytnio przydatnych, zdaje mi się, że to taka ”sztuka dla
sztuki”. Widoczne jest, że Pan Doktor jest zaangażowany w swój przedmiot
i życzliwy. Niestety to, czy zaliczę ten przedmiot spędzało mi sen z powiek
:)

4. Uważam, że treści przekazywane na ćwiczeniach były niezrozumiałe i przed-
stawiane dość chaotycznie. Niewiele rzeczy zostało dobrze wytłumaczonych.

5. Trudne zagadnienia wyjaśniane w bardzo przystępny sposób. Prowadzący
jest otwarty na zgłaszanie problemów e zrozumieniem. Niejasne zagadnienia
były powtarzane kolejny raz, studenci mieli szansę na poćwiczenie tego, co
sprawiało im trudność.

6. Wydaje mi się, że został ustanowiony zbyt wysoki poziom tych zajęć. Mie-
liśmy duży problem ze znalezieniem osób, które potrafiłyby nam udzielić
korepetycji i same to rozumiały. Porównując ten poziom z poziomem innych
społeczno-humanistycznych kierunków jest on niezwykle wysoki i nie wiem
czy aż taka wiedza przyda nam się kiedyś w zawodzie. Dodatkowo mate-
matyka nie była wymaganym przedmiotem, aby dostać się na psychologię.
Rozwiązujemy bardzo trudne zadania. Konsultowaliśmy się z matematykami
i to potwierdzają. W jeden semestr przerobiliśmy 4 podejścia w logice wy-
konując zadania wymagające dużej wiedzy z logiki i sprawności liczenia.
Czasami sam Pan Doktor przyznawał, że zadanie jest zbyt zagmatwane i
trudne, jednak dopiero w trakcie lub gdy już skończyliśmy je rozwiązywać.
Ogólnie wykładowca bardzo miły, starał się, żebyśmy wszystko rozumieli.
Powtarzał sposób rozwiązywania przykładów, jednak one były po prostu
niedobrane do ogólnego poziomu zdolności matematycznych studentów.
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7. Treści były przekazywane w zrozumiały sposób, prowadzący był otwarty na
pytania, dyskusje i kilkukrotne tłumaczenie trudniejszych zagadnień. Bardzo
ciekawe zajęcia.

8. Zdarzało się, że treści były źle przekazywane. Wykłady były prowadzone
dość chaotycznie.

9. w jakimś stopniu to co przekazał dr Łazarz było rozwijające. był też chętny
do pomocy i zawsze wszystko cierpliwie tłumaczył. może logika nie jest moim
ulubionym przedmiotem, ale dr Łazarz ma bardzo dużą wiedzę, widać, że
interesuje go to, co wykłada.

Podstawy prognozowania i teorii gier (Stosunki Międzynarodowe)

1. Czas na konsultacje nie był weryfikowany. Ciekawe zajęcia, coś nowego.

2. Nie widzę sensu prowadzenia tego przedmiotu na kierunku Stosunki Mię-
dzynarodowe.

3. Prowadzący podał inne kryteria oceniania, mówiąc, że jeśli ktoś jest „mało
aktywny”, a przygotuje cały temat i przedstawi go podczas jednych z zajęć
dostanie ocenę bardzo dobrą. Tymczasem uznał prezentację jako 4 punkty
aktywności, nie informując o tym grupy i ostatniego dnia, wiele osób przez
to było rozczarowanych oceną końcową. Wiele razy grupa pytała się prowa-
dzącego ile punktów potrzebnych jest na ocenę bardzo dobrą. Nie znaliśmy
odpowiedzi, aż do dnia wpisów.

4. Mam wrażenie, że sposób prowadzenia zajęć był trochę chaotyczny. Na po-
czątku zostaliśmy poinformowani, że prezentacje będą dla chętnych. Później
okazało się, że każdy powinien je zrobić. Osoby, które dosłownie nic nie
robiły na zajęciach zaliczyły je bez problemu — a raczej nie powinny ze
względu na brak czynnego udziału w zajęciach. Prowadzący sam czasem
gubił się w tym co nam tłumaczył.

5. Niestety ciężko było z komunikacją z prowadzącym, no i nawet nie spraw-
dza przesyłane zadania domowe, tylko wysyła linka gdzie można sprawdzić
odpowiedzi, no i system zwalniania z kolokwium, na początku semestru nic
nie powiedział na ten temat... a na końcu okazało się, że zwolnił niektórych
z obowiązku pisania kolokwium.

6. Prowadzący nie potrafił przekazać swojej wiedzy na temat przedmiotu która
na pewno posiada. Sam gubił się w zadaniach i przychodził nieprzygotowany.
Twierdził ze student stojący na środku klasy i przedstawiający referat ma
wytłumaczyć innym studentom dane pojęcie po czym twierdził ze pewnie i
tak ten student nie będzie potrafił tego wytłumaczyć, bardzo w ten sposób
ujmował wiedzy studentom. Ponad to na początku semestru dowiedzieliśmy
się ze do zaliczenia przedmiotu bez potrzeby pisana kolokwium potrzeba
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7 aktywności i referat. Bardzo dużo studentów zrezygnowało w ten sposób
z próby robieni referatu ponieważ nie każdy ma odwagę aby się udzielać
i kiedy na przedostatnich zajęciach okazało się ze wystarczył tylko referat
ponieważ prowadzący zmienił zdanie 3/4 grupy straciło szanse na zaliczenie
przedmiotu bez kolokwium które w pierwszym terminie zaliczyły tylko 4
osoby na dwie grupy.

7. Bardzo nudne zajęcia

8. Super zajęcia, bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć mocne 6

9. Prowadzący był niezwykle życzliwy i pomocny przy realizacji materiału oraz
przy tworzeniu prezentacji. Kontakt z prowadzący był wzorowy zarówno na
zajęciach jak i poprzez drogę elektroniczną.

10. Zajęcia czasami były zbyt skomplikowane i nieprzystępne. Ten rodzaj przed-
miotu na kierunku stosunki międzynarodowe jest moim zdaniem bez sensu.

Introduction to Game Theory (szkoła doktorska)

1. One thing I will point out as a strength and important is that the instructor
conducted the lessons in a manner that always involved students to ensure
understanding.

Logika i metodologia nauk (Socjologia Grup Dyspozycyjnych)

1. Pan Profesor, chciał aby każdy spróbował rozwiązać chociaż jeden przykład
przy tablicy pod jego okiem, dzięki temu można było wiedzieć co się robi
dobrze, co źle. Tym bardziej że Pan Profesor zawsze jest miły i spokojny.
Pokazuje błędy ale też chwali za dobrze wykonane zadania.

2. Zajęcia interesujące, prowadzący stara się prekazać jak najwiecej wiedzy,
choć jest to nadzwyczaj ciężki materiał jak dla początkujących, dr Marcin
jest bardzo cierpliwy.

3. Lekko niesprawiedliwe ocenianie oraz słabe przekazywanie wiedzy.

Historia filozofii (Matematyka)

1. Zajęcia były bardzo ciekawe, miło było spojrzeć na początki matematyki i
spróbować spojrzeć na świat z perspektywy filozoficznej.

2. 10/10

Logika (Filozofia)
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1. Spokojne i przyjemnie prowadzone zajęcia.

2. Wyjątkowa troska o zrozumienie materiału przez studentów, super atmosfera
zajęć.

Twierdzenie Gödla (Filozofia)

1. Trudny kurs, bardzo interesujacy, bardzo wysoka kultura logiczna oraz zdol-
ności ciekawego przekazu. Zajęcia online były nagrywane, prez co można
powtórzyć temat lub nadrobić zaległości.
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