
11
Odpowiedzi: 34 (100%) 

Pominięć: 0 (0%)Oceń poniższe aspekty zajęć (skala szkolna 1-6).

22
Odpowiedzi: 27 (79%) 

Pominięć: 7 (21%)SZCZERY komentarz własny :)
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wiele odpowiedzi
Ocena:

1

Ocena:

2

Ocena:

3

Ocena:

4

Ocena:

5

Ocena:

6
Odpowiedzi

Ogólna ocena kursu 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (9%) 8 (24%)
22

(67%)
33

Jasność treści przekazywanych podczas zajęć 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 7 (21%)
26

(76%)
34

Dobór zagadnień omawianych podczas kursu 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (6%) 6 (18%)
26

(76%)
34

Tempo realizacji materiału (jeśli masz zastrzeżenia, w komentarzu określ czy

było za wolno, czy za szybko)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (9%)

12

(35%)

19

(56%)
34

Stosunek prowadzącego do studentów i jego zaangażowanie w prowadzenie

zajęć
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (12%)

30

(88%)
34

Przejrzystość warunków zaliczenia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
33

(100%)
33

Odpowiedz

Zajęcia były super, prowadzone w luźny sposób w związku z czym przychodziło się na nie z

przyjemnością i bez stresu-pomimo późnej godziny. Wielkim plusem jest forma zaliczenia

przedmiotu,kartkówki są lepsze niż kolokwium.

Respondent 6247850

Żałuję że to koniec przygody edukacyjnej pod Pańskim okiem lecz cóż poradzić, życzę

dobrych studentów, powodzenia dzieciom i spokojnego życia.
Respondent 6247678

Zapomniał Pan o przecinku w wypowiedzi zawartej w nawiasie :) Poza tym nie mam

zastrzeżeń.
Respondent 6247460

Potra  Pan zainteresować każdego tematyką zajęć, nawet jeśli "te klimaty" to zupełnie nie jego

konik. Bedę bardzo miło wspominać ten semestr, zupełnie szczerze :)
Respondent 6246311

Poczucie humoru i podejście prowadzącego zajęcia do studenta sprawiły że zajęcia były

czystą przyjemnością.
Respondent 6243087

Materiał był dobrany i przedstawiany w sposób zrozumiały dla nielogicznego studenta.

Prowadzący dbał o to, aby nikt nie miał zaległości, tym samym oferując swą pomoc. Poprzez

podejście prowadzącego do tematu i sposób przekazu informacji, zajęcia okazały się miłym

zaskoczeniem, a nie oklepaną formułą.

Respondent 6241645
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Jedne z dwóch najfajniejszych zajęć w tym semestrze. System kartkówek super, bo łatwiej jest

nauczyć się na krótką kartkówkę kilka razy w semestrze niż raz usiąść i uczyć się na kolokwium

zaliczeniowe. A przy okazji wiedza zostaje w głowie, więc zajęcia nie są zmarnowane.

Atmosfera na zajęciach też bardzo fajna. Mi się bardzo podobało!

Respondent 6241146

Przyjemnością było uczestniczyć w Pańskich zajęciach. Respondent 6241060

Jak dla mnie zajęcia z szanownym Panem to mistrzostwo świata. Uśmiałem się co niemiara, a i

w sposób klarowny były mi przedstawiane zagadnienia z logiki, którymi to podobnież można

bardziej zawiłą metodą maltretować słuchaczy. Materiały do ściągnięcia, z których korzystał

Pan podczas wykładów to również bardzo ludzki, który doceniam gest. Natomiast opcja

cotygodniowych sprawdzianów z poprzednich zajęć to naturalnie nie tylko forma pójścia na

rękę systematycznym studentom, ale wbrew pozorom - z tą szeroką możliwością poprawy

oceny, dbanie o tych co nie do końca wpisują się w kanon kujona. Szczególnie, że sam

przedmiot wymaga nauki od podstaw, krok po kroku. Ilošć przerabianego materiału na

zajęciach wydawała mi się optymalna, jeśli chodzi o bestresowe przygotowanie się do

następnych zajęć. Ja z przyjemnością uczęszczałem na Pańskie zajęcia, gdyż wykazywał się

Pan najzwyczajniej w świecie profesjonalizmem w działaniach dydaktycznych. Czy coś bym

zmienił? Chyba nie :). Z poważaniem, jeden ze studentów.

Respondent 6240231

1. Wolałabym, żeby Pan częściej chodził w granatowej koszuli. 2. Cukierki na zajęciach, nie

tylko w urodziny, poprawiają atmosferę. 3. Gdyby jeszcze Pan mniej dawał się wciągać w

męczące bułki, to już w ogóle byłoby super przyjemnie :) 4. Wiadomo nie od dzis, ze Pana

żarty na zajęciach wywołują niekontrolowany chichot, nawet u dojrzałych studentek. 5.

Wysyłanie piosenek, oczywiście w ramach edukacji muzycznej, jest ciekawym urozmaiceniem

zajęć. 6. Audiobooki też. Można zwiększyć ich ilość. 7. W okularach wygląda Pan równie

dobrze jak i bez, proszę się nie martwić i bez skrępowania nosić!

Respondent 6239838

Genialne zajęcia, wspaniały prowadzący, który w zabawny i przystępny sposób umiał

wytłumaczyć każde zagadnienie. Na pewno nie było nudno, szkoda tylko, że więcej nie dało

się przerobić, ale rozumiem, że tempo musiało być dopasowane do całości grupy i patrząc z

perspektywy całości raczej było odpowiednie. Dla mnie to na pewno nie koniec przygody z

logiką. Ale dla takich zajęć warto studiować (kolejny już kierunek). Mógłby Pan prowadzić

zajęcia dla kolegów po fachu z prowadzenia zajęć, bo wiedza to nie wszystko, trzeba ją

jeszcze umieć przekazać. Dziękuję i gratuluję :D

Respondent 6239776

Przezabawny prowadzący i przy tym bardzo kompetentny. Można dużo sie nauczyć i

zrozumieć przy fajnej atmosferze. Będę bardzo miło wspominać te zajęcia i nie zmieniła bym

nic bo sposób zaliczenia też jest świetny i bezproblemowy :) Najlepsze zajęcia i ciesze się ze

do pana grupy tra łam. Pozdrawiam PS. dziękuje za tą 5 ;)

Respondent 6239434

Czasami nazwy metod były dla mnie niejasne: tabelkowa, skrócona zero-jedynkowa itp. i nie

byłem pewien jakim sposobem mam rozwiązywać zadania na wejściówce. W internecie ciężko

było znaleźć jednoznaczną nazwę dla tych metod. Poza tym bardzo wszystko ok, szczególnie

konkretne warunki zaliczenia.

Respondent 6239322

Zajęcia były prowadzone w interesujący sposób, Pana żarciki na pewno ułatwiały przebrnięcie

przez materiał na lekcjach. Nie wspominając już o Panu przebranym za babcię, oraz diabełku,

który czaił się przy podchwytliwych zagadnieniach. :)

Respondent 6238850

Superfajne zajęcia! Co prawda przepisywalam ocenę więc za często mnie na nich nie było, ale

totalnie bym chodziła jak najwięcej, gdyby nie to że były do 21 :(
Respondent 6238609

Odpowiedz
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Bardzo pozytywnie będę wspominać te zajęcia :) Respondent 6238539

z przyjemnością uczęszczałem na prowadzone przez Pana seminarium, chciałbym

podziękować za cały semestr współpracy. Pozdrawiam
Respondent 6238457

Na zajęciach panowała bezstresowa atmosfera, każdy mógł wyrazić swoje zdanie, treść była

przekazywana w jasny i zrozumiały sposób, prowadzący podchodził do studentów z

szacunkiem i zawsze z uśmiechem :) Naprawdę miło będę wspominać zajęcia!

Respondent 6238273

Zajęcia super! Szacunek za podejście do studentów. Kartkówki - bardzo przydatne! Respondent 6238216

Dla mnie super! Naprawdę bardzo dobrze prowadzone zajęcia. Szkoda, że tylko jeden

semestr :(
Respondent 6238062

najlepsze zajęcia w tym semestrze :) Respondent 6238024

kapitalne zajęcia. Jedyne, które chętnie bym powtórzył, ale niestety się nie udało.

Prawdopodobnie za sprawą transparentnych warunków zaliczenia i dobrego przekazywania

treści przez prowadzącego.

Respondent 6237854

Zajęcia były dla mnie szczególne. Zdałam sobie sprawe z tego, ze logika nie jest taka straszna.

Przed przystąpieniem do kursu bałam sie tych zajęć, jednak okazało się, że podobały mi sie

najbardziej ze wszystkich na wydziale. Prowadzący jest niezwykle sympatycznym, ciepłym

człowiekiem, z niesamowitym poczuciem humoru, dzieki czemu nie mogłam doczekać sie

każdych kolejnych zajec, mimo ze miałam je o 19.30 po całym dniu pracy i nauki. Bede bardzo

miło wspominać ten czas i polecac zajecia z panem Filipem kazdemu studentowi. :)

Respondent 6237620

Było bardzo fajnie i miło będę wspominać te zajęcia. Respondent 6237517

No powiem tak, jedne z zajec, na ktorych czas mijal nieublaganie szybko, swietny prowadzacy,

ktory potra l zarazic optymizmem na te 1,5 godz. Wiecej logiki!!!
Respondent 6237489

Logika jest super! Respondent 6237467

test Respondent 6237315

Odpowiedz
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Strona 1

Logika dla Wydziału Psychologii 2013/14
 
 

1. Tutaj wpisz treść pytania.
Odpowiedzi: 19

(95%) 
Pominięć: 1 (5%)

Ocena:

1

Ocena:

1

Ocena:

3

Ocena:

4

Ocena:

5

Ocena:

6

Ogólna ocena kursu 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%)
4
(21%)

14
(74%)

19

Jasność treści przekazywanych podczas zajęć 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
7
(39%)

11
(61%)

18

Dobór zagadnień omawianych podczas kursu 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%)
7
(39%)

10
(56%)

18

Stosunek prowadzącego do studentów i jego
zaangażowanie w prowadzenie zajęć

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
2
(11%)

16
(89%)

18

Przejrzystość warunków zaliczenia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%)
3
(17%)

14
(78%)

18

 
 

2. SZCZERY komentarz własny :)
Odpowiedzi: 16

(80%) 
Pominięć: 4 (20%)

Respondent (752930)

Forma prowadzenia zajęć umieszcza przedmiot wśród najciekawszych
podczas pierwszego semestru na wydziale psychologii. Luźna atmosfera w
połączeniu z konkretnymi i praktycznymi wymaganiami prowadzącego
zapewnia wysoką wydajność uczenia się. Oby jak najwięcej pracowników
akademickich miało takie podejście do kursów, które prowadzą. Daje to
obopólne korzyści - student chętnie przyswaja treści. Wierzy, że skostniała
akademicka struktura uniwersytetu jest możliwa do ruszenia, natomiast
prowadzący może dopieścić swoje ego czytając tego typu komentarze :-)

Respondent (698048)

Dobrze, że powoli, niewiele materiału, w miłej atmosferze, każdy może się
zapytać, gdy czegoś nie rozumie, zadania rozwiązują studenci, na głos,
świetny system z kartkówkami (powtarzamy z lekcji na lekcję, za to nie ma
stresu w sesji), zasady zaliczenia motywują do aktywności na zajęciach. Jak
już napisałam, mam wrażenie, że każdy może się o wszystko zapytać czemu
sprzyja również atmosfera, ale zaobserwowałam, że część osób z tego nie
korzystała, więc można by ich częściej do tego zachęcać. Świetne zajęcia,
uczestniczenie w nich było przyjemnością. Dziękuję :)

Respondent (658097)
Logika była jednym z lepszych zajęć na których uczestniczyłam ( plus świetna
atmosfera podczas zajęć ).

Respondent (656214)

Zaliczenie na podstawie kartkówek uważam za bardzo dobry pomysł. Ogólnie
zajęcia prowadzone w sposób bardzo przyjazny dla studentów, nie ma
atmosfery, która wywołuje niepotrzebny stres. Prowadzący zawsze
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przygotowany do zajęć i skory do pomocy, gdy omawiane treści nie są
zrozumiałe. :)

Respondent (643523)

Czasami trochę zbyt 'light'owo'. Przydałoby się więcej odniesień do praktyki.
Mimo powyższego zajęcia spowodowały zmiany w moim życiu. Większę
uwagę przywiązuję do tego co mówię i w jaki sposób oraz jak to robią inni.
Polecę innym. Pozdrawiam

Respondent (642517)
Zajęcia ciekawe. Prowadzący zabawny i umie tłumaczyć. Czego chcieć
więcej?

Respondent (641141)
Uważam, że ćwiczenia były prowadzone w ciekawy sposób. System
kartkówkowy bardzo korzystny dla studentów :)

Respondent (640887)

Świetnie przedstawiony materiał. Przykłady odnoszące się do popkultury
dobrze obrazujące omawiane zagadnienia. Sam sposób prowadzenia luźny,
nie było odczucia "o nie muszę iść na logikę" tylko "kurde, ten Kawczyński to
spoko gość, nauczy mnie czegoś". Od początku studiów najlepiej prowadzone
zajęcia na jakich byłem.

Respondent (640796) Zajęcia prowadzę w ciekawy i przejrzysty sposób.

Respondent (640529)

Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze, wszystkie zagadnienia
tłumaczone były w sposób przejrzysty na przykładach, których nie da się
zapomnieć ;). Pomysł z kartkówkami na każdych zajęciach jest jak najbardziej
trafiony. Podobało mi się również, że materiały do zajęć i wyniki kartkówek
dostępne były na stronie. Ogólnie jedne z lepszych zajęć ;)

Respondent (639733)

Zajęcia z logiki były bardzo ciekawym doświadczeniem. Uczciwe warunki
zaliczenia jak i luźna atmosfera na zajęciach były tym co niewątpliwie
wpłynęło na przyswajanie wiedzy (która swoją drogą do najprostszych nie
należy).

Respondent (639370)

Bardzo podobało mi się jasne określenie zasad zaliczenia na pierwszych
zajęciach. Pomysł z kartkówkami również był bardzo udany, bo dużo łatowej
uczyć się mniejszych porcji materiału. Treści omawiane na zajęciach były
dobrze dobrane, choć może na niektóre zagadnienia poświęcaliśmy zbyt dużo
czasu. Również atmosfera panująca na zajęciach była sprzyjająca studentom i
nauce zwłaszcza o później porze. Ogólnie bardzo fajne zajęcia! :)
Pozdrawiam.

Respondent (639034)

Generalnie bardzo fajne zajęcie i nie tylko ze względu na to, że mam dużą
słabość do logiki, ale także ze względu na prowadzącego i atmosferę na
zajęciach. Opcja kartkówek na każdej lekcji to moim zdaniem strzał w
dziesiątkę - nauka na bieżąco utrwala, a zawsze to jeden egzamin mniej w
sesji.

Respondent (638872)
Wszystko bardzo ok. Żadna rozsądna krytyka nie nasuwa się na myśl.
Serdeczne gratulacje.

Respondent (638849)

Zajęcia były prowadzone bardzo zabawnie, z przyjemnością się w nich
uczestniczyło. Sądzę, że większość studentów psychologii traktuje ten
przedmiot po macoszemu, dlatego bardzo dobrze, że materiał został
sensownie dobrany zarówno pod względem ilości, jak i sposobu jego
omawiania. Z pewnością mogę polecić tego prowadzącego kolejnym
rocznikom.

Respondent (638827)
Zajęcia były bardzo przyjemne.Zagadnienia tłumaczone były bardzo ciekawie
i lekko,sądzę że ucząc się ich stricte akademickim stylu musiałabym
poświęcić dużo więcej czasu. Pozdrawiam :)
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