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Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób prowadzenia 
przedmiotu z grupy tzw. HES (humanistyczno-ekonomiczno-
społeczne) na I semestrze studiów I stopnia kierunku elektro-
technika. Zaakcentowano wykorzystanie technik e-learningowych 
wprowadzonych w celu uatrakcyjnienia przedmiotu jak również, 
aby ułatwić bieżące ocenianie. Opisano stronę użytkownika portalu 
edukacyjnego Politechniki Białostockiej oraz panel nauczyciela. 
Zamieszczono przykładowe testy oraz statystykę wyników. Zamiast 
końcowych wniosków przytoczono opinie studentów wyrażone 
w formie komentarzy do ankiety wypełnionej po zakończeniu zajęć 
w semestrze. 

  
Słowa kluczowe: metodyka studiowania, test e-learningowy, mapa 
myśli, ankieta studencka. 

  
1. WPROWADZENIE  

  
1.1. Cel przedmiotu 

Reforma programów kształcenia wprowadzona w 2012 
roku i związana z tzw. Krajowymi Ramami Kwalifikacji 
(KRK), wymogła na jednostce prowadzącej dany kierunek 
jego przegląd najwcześniej po pełnym cyklu kształcenia [1]. 
Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej 
powołano w tym celu komisję, której zadaniem było 
przeprowadzenie tzw. monitoringu cyklicznego kierunku 
elektrotechnika na I stopniu studiów. Wśród wielu 
propozycji wynikających z opinii studentów, absolwentów 
oraz pracodawców, znalazła się również oferta 
wprowadzenia na I semestrze przedmiotu Metodyka 
studiowania w wymiarze 15h, w formie wykładu.  

Głównym celem tego przedmiotu jest zapoznanie 
studentów ze specyfiką studiowania na kierunku 
elektrotechnika oraz wykształcenie aktywnej i kreatywnej 
postawy uczestnika procesu edukacyjnego. Wydawać by się 
mogło, że cele te mogą być osiągnięte przez studentów bez 
konieczności wprowadzania tego przedmiotu, gdyż 
z obserwacji wynika, że przeciętny absolwent tego kierunku 
posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 
Uzasadnieniem dla decyzji wspomnianej komisji była chęć 
poinformowania studentów wchodzących do akademickiej 
społeczności o najważniejszych elementach procesu 
studiowania i skrócenie w ten sposób czasu osiągania ww. 
efektów. Dodatkowym celem zaproponowanego przedmiotu 
jest możliwość pokazania studentom kilku technik uczenia 
się oraz sposobów sporządzania notatek. 

 
 

1.2. Wybór treści kształcenia 
Wybór treści kształcenia został dokonany przez autora 

niniejszego artykułu i zaakceptowany przez Radę Wydziału. 
Składają się na nie informacje i praktyczne wykorzystanie 
wiedzy o: efektach kształcenia, planie studiów i programie 
kształcenia, karcie przedmiotu oraz innych źródeł 
informacji. Zaplanowano również omówienie dyskusji 
akademickiej jako elementu studiowania, sposobów 
wyrażania opinii o przedmiocie i nauczycielu oraz znaczenia 
współpracy nauczycieli ze studentami. 

Przejście ze szkoły ponadgimnazjalnej do uczelni 
stanowi dla wielu młodych ludzi tak diametralną zmianę, że 
mają oni duże trudności w adaptacji do zupełnie innych 
wymagań, warunków i metod nauczania. Biorąc też pod 
uwagę niechęć współczesnej młodzieży do czytania i częsty 
brak umiejętności rozumienia czytanych tekstów, uznano za 
całkowicie zasadne przekazanie studentom w formie 
podawczej wspomnianych wyżej informacji. Założono, że 
student sam nie przeczyta regulaminu studiów, nie będzie 
dociekać, co to są kierunkowe efekty kształcenia, ani też nie 
skorzysta z informacji zawartych w karcie przedmiotu. Jego 
chęć wypełnienia ankiety po zakończeniu zajęć w semestrze 
i wyrażenia w ten sposób opinii o nauczycielu i przedmiocie 
będzie oparta głównie na doświadczeniach starszych 
kolegów i obciążona ich opiniami w stylu „ankieta nie jest 
całkiem anonimowa” lub „wyniki ankiety nikogo nie 
interesują”. 

 
2. METODY I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

W karcie przedmiotu zaproponowano metody 
dydaktyczne w postaci: wykładu interaktywnego, dyskusji 
oraz quizów z wykorzystaniem portalu edukacyjnego.  

Zatwierdzona forma wykładowa przedmiotu wymaga 
starannego przygotowania i przemyślenia treści oraz 
sposobu ich przekazania. Nadrzędnym celem jest tutaj 
osiągnięcie przez studentów sformułowanych następująco 
założonych efektów kształcenia: student po zaliczeniu 
przedmiotu 
• wymienia i omawia kluczowe efekty kształcenia 

związane ze studiowanym kierunkiem, 
• wykorzystuje zasoby informacji do realizacji 

postawionego zadania, 
• poprawnie sporządza notatki w formie mapy myśli, 
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• podaje cechy atrakcyjnego przedmiotu i dostrzega 
ważność swojej opinii o nauczycielu prowadzącym 
przedmiot. 

Z doświadczenia autora wynika, że wykład w formie 
prezentacji multimedialnej (np. Power Point lub Prezi) nie 
jest już atrakcyjną formą przekazywania wiedzy dla 
współczesnej młodzieży. Można nawet pokusić się 
o stwierdzenie, że taka prezentacja rozleniwia słuchaczy i na 
pewno nie motywuje ich do robienia jakichkolwiek notatek, 
ani nie zmusza do śledzenia toku przedstawianego 
rozumowania [2]. Główną tego przyczyną jest pozorna 
łatwość ponownego dostępu do prezentowanych slajdów 
(robienie zdjęć w trakcie wykładów lub umieszczenie go w 
zasobach Internetu w postaci np. pliku PDF) i brak 
umiejętności analitycznego wyboru zapisywanych 
informacji. 

Zaproponowane metody dydaktyczne pozwalają na 
dostateczną weryfikację osiągania założonych efektów 
kształcenia przynajmniej w warstwie informacyjnej (zasób 
wiedzy). Efektem nieweryfikowalnym jest umiejętność 
studiowania i postawa studenta w pierwszym i kolejnych 
semestrach jego pobytu w uczelni. Wykład został 
przeprowadzony, w wymiarze 2h przez 7,5 tygodni, 
w sposób maksymalnie aktywujący słuchaczy, z udziałem 
zapraszanych gości oraz z wykorzystaniem 5 testów  
e-learningowych. Cztery pierwsze przeprowadzano na 
zajęciach wykładowych bezpośrednio po dokładnym 
omówieniu każdego tematu. Ostatni test jest kompilacją 
wybranych znanych już pytań wcześniejszych testów 
i stanowił de facto ostatnią możliwość zaliczenia tego 
przedmiotu (przy spełnieniu określonych warunków). 

 
3. TESTY ON-LINE 

 
3.1. Portal edukacyjny 

Testy zostały przeprowadzone w trakcie wykładów 
z wykorzystaniem portalu edukacyjnego Politechniki 
Białostockiej. Posiadacze urządzeń mobilnych (smartfonów i 
tabletów) rozwiązywali test on-line, natomiast 
nieposiadający tych urządzeń (kilka osób) otrzymali jego 
wersję papierową.  

Wejście na portal wymaga zalogowania się (hasło 
identyczne z tym do USOSWeb), a sam test jest dostępny po 
kilku klikni ęciach. Na stronie widoczne jest tylko jedno 
pytanie (rysunek 1) wybrane losowo dla każdego uczestnika 
również z losową kolejnością odpowiedzi.  

 

 
 
Rys. 1. Widok pytania testowego z zaznaczonymi odpowiedziami 

 
W ten sposób znacznie zmniejszono możliwość 

wzajemnej współpracy studentów przy rozwiązywaniu testu. 
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po 
upłynięciu określonego czasu, student widzi niezwłocznie 
swój wynik danego testu (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2. Widok komunikatu po wypełnieniu testu 
 
Z punktu widzenia nauczyciela umieszczenie testu na tym 
portalu nie jest pracochłonne. Treść pytania jest 
wprowadzana bezpośrednio lub kopiowana do okna 
edycyjnego, obok którego zaznacza się m.in. liczbę podejść 
oraz opcję losowej kolejności pytań (rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 3. Widok okna edycyjnego treści pytania 
 

Na tej samej stronie wprowadza się treści odpowiedzi 
oraz przyznawane za nie liczby punktów (rysunek 4). 
 

 
 

Rys. 4. Widok okna edycyjnego odpowiedzi do pytania 
 

Wyniki testu są widoczne dla nauczyciela w zakładce 
Wyniki, w porządku alfabetycznym w postaci liczby 
uzyskanych punktów oraz przypisanej im wcześniej oceny. 
Istnieje możliwość definiowania dowolnej skali ocen oraz 
podglądu odpowiedzi każdego studenta na poszczególne 
pytania.  

Każdy taki sprawdzian jest udostępniany studentom on-
line w określonym przedziale czasu tak, aby nie było 
możliwości wcześniejszego do niego wglądu, jak również 
późniejszego opracowania pytań testowych. W przypadku 
nieobecności studenta na wykładzie, może on przystąpić do 
testu będąc w innym miejscu, ale w tym samym czasie, co 
pozostałe osoby. Jeśli nie ma on takiej możliwości, to 
prowadzący może udostępnić mu rozwiązywanie testu 
w dowolnym czasie. Po zakończeniu testu student nie może 
wrócić do pytań, aby zobaczyć swoje ewentualne błędy. 
Ta opcja jest dostępna tylko w panelu nauczyciela, który 
w czasie np. konsultacji informuje każdego 
zainteresowanego o popełnionych błędach. 
 
3.2. Test e-learningowy nr 1 

Test, przeprowadzony już pod koniec pierwszego 
wykładu, zawiera 6 pytań (tablica 1) z zakresu znajomości 
regulaminu studiów, który był omawiany w trakcie wykładu. 
Na udzielenie odpowiedzi przeznaczono 4 minuty, a próg 
zaliczenia ustawiono na 60%. Za nieprawidłowe odpowiedzi 
nie przyznawano ujemnych punktów. Można było korzystać 
z własnych notatek. 

Do testu przystąpiło 67 osób, z których 19 (28%) 
otrzymało pozytywne oceny. Przeprowadzenie tego typu 
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sprawdzianu w dużej grupie studentów jest możliwe dzięki 
temu, że każda osoba widzi na stronie tylko wybrane losowo 
1 pytanie z inną kolejnością proponowanych odpowiedzi. 
Nie ma też możliwości cofania się do już wypełnionych 
pytań. 

Stosunkowo słaby wynik ogólny tego testu można 
wytłumaczyć nieprzygotowaniem studentów do takiej formy 
sprawdzenia ich wiadomości. Nie sporządzali oni żadnych 
notatek (treść regulaminu studiów jest dostępna na stronie 
wydziału), a istotną rolę odegrała tutaj presja czasu, gdyż po 
4 minutach nastąpiło podsumowanie wyników niezależnie 
od liczby udzielonych odpowiedzi. 

 
Tablica 1. Wybrane pytania i odpowiedzi z testu nr 1 
(podkreślono prawidłowe odpowiedzi) 

 

1 

Ile semestrów powinny trwać (planowo) Twoje studia na 
kierunku elektrotechnika, na Wydziale Elektrycznym PB? 
a) 6 semestrów,         b) 7 semestrów, 
c) 7 semestrów + 1 semestr praktyki, 
d) 8 semestrów, w tym ostatni semestr jest dyplomowy. 

2 

Co to jest ECTS? 
a) to jest punkt kredytowy, którym płacę wirtualnie za 
swoje studia, 
b) to system (europejski) do gromadzenia i przenoszenia 
osiągnięć studenta w trakcie studiów,  
c) European Credit Transfer and Accumulation System,  
d) to godzinowa miara mojego czasu uczenia się, tzn. jeśli 
uczyłem się 25-30 godzin, to otrzymuję 1 ECTS. 

3 

Jeśli przedmiotowi, który składa się z 30h wykładu, 30h 
ćwiczeń i 30h laboratorium, przypisano 6 ECTS-ów, to ile 
ich otrzymasz za zaliczenie poszczególnych form zajęć?  
a) po 2 ECTS-y za każdą formę zajęć,  
b) więcej za tę formę, która wymaga większego nakładu 
pracy, np. 3 ECTS-y za laboratorium, 
c) trudno określić, 
d) jeśli zaliczę co najmniej 2 z tych form, to już otrzymam 
minimum 3 ECTS-y. 

4 

Ile maksymalnie godzin ćwiczeń rachunkowych z 
Matematyki 1 możesz w tym semestrze opuścić bez 
usprawiedliwienia, zachowując przy tym możliwość 
zaliczania tej formy przedmiotu? 
a) 5h,                     b) 8h, 
c) 20% z całkowitej liczby godzin przeznaczonych na te 
ćwiczenia, 
d) 20h czyli 50% z całkowitej liczby godzin 
przeznaczonych na te ćwiczenia. 

 
3.3. Test e-learningowy nr 2 

Zupełną nowością dla wszystkich studentów I semestru 
są tzw. kierunkowe efekty kształcenia. Ich omówienie 
i pokazanie na podstawie kilku przedmiotów powiązania 
z efektami kształcenia określonymi w karcie przedmiotu 
(sylabusie) wypełniło czas kolejnego wykładu. W teście 
kończącym te zajęcia (tablica 2) umieszczono pytania 
wielokrotnego wyboru (10 pkt. za każdą prawidłową 
odpowiedź). Za nieprawidłowe odpowiedzi przyznawano 
ujemne punkty (-5pkt za każdą z nich). Gdyby tego nie 
zrobiono, to wystarczyło zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, 
aby uzyskać maksymalną liczbę punktów. 

Do tego sprawdzianu przystąpiło 70 osób, a oceny 
pozytywne uzyskało 56 (80%). 
 
 
 
 
 

Tablica 2. Wybrane pytania i odpowiedzi z testu nr 2 
(podkreślono prawidłowe odpowiedzi) 

 

 
Po ukończeniu studiów I stopnia na Wydziale 
Elektrycznym PB, na kierunku elektrotechnika, 

1 

każdy absolwent ma: 
a) zaawansowaną wiedzę z matematyki i fizyki; 
b) podstawową wiedzę z fizyki dotyczącą studiowanego 
kierunku; 
c) elementarną wiedzę z zakresu pola 
elektromagnetycznego;  
d) uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
w zakresie urządzeń elektronicznych, w tym sterowanych 
mikroprocesorowo;  
e) podstawową wiedzę na temat cyklu życia systemów 
elektrycznych.  

2 

każdy absolwent potrafi: 
a) przygotować w języku obcym opracowanie i prezentację 
dotyczące realizacji prostego zadania inżynierskiego;  
b) zaplanować i przeprowadzić symulacje charakterystyk 
elektrycznych materiałów i układów elektrycznych;  
c) wybrać i zastosować właściwe metody do pomiaru 
wielkości elektrycznych i podstawowych wielkości 
nieelektrycznych;  
d) wykorzystać właściwe metody do syntezy układów 
elektrycznych o założonych z góry parametrach;  
e) zaprojektować i wykonać typowe złożone układy 
elektryczne przeznaczone do różnych zastosowań;  
f) zbudować i uruchomić dowolny układ elektryczny;  
g) przetestować zaprojektowany prosty układ lub system 
elektryczny.  

3 

każdy absolwent: 
a) rozumie konieczność dalszego kształcenia się na 
studiach II stopnia;  
b) rozumie konieczność pogłębiania swojej wiedzy 
i umiejętności w kolejnych etapach rozwoju zawodowego;  
c) rozumie wagę popularyzowania osiągnięć techniki 
w swoim środowisku;  
d) potrafi kierować wieloosobowym zespołem w celu 
realizacji złożonego projektu elektrycznego;  
e) jest przygotowany do pracy w zespole 
międzynarodowym z uwzględnieniem różnorodności 
kulturowej i obyczajowej jego członków. 

 
3.4. Ankieta studencka i test e-learningowy nr 3 

Bardzo ważnym narzędziem kształtowania jakości 
kształcenia jest ankieta internetowa służąca pozyskiwaniu 
opinii studentów o nauczycielu prowadzącym zajęcia oraz o 
samym przedmiocie. Niestety, stopa zwrotu wypełnionych 
ankiet w Politechnice Białostockiej systematycznie maleje w 
ostatnich latach i w roku akademickim 2015/2016 wyniosła 
około 6,5%. Można określić dwie główne przyczyny tego 
stanu: 

a) obawa studentów o braku anonimowości ankiety, 
gdyż wypełniana jest po wcześniejszym zalogowaniu się do 
systemu USOSWeb; 

b) przekonanie studentów o braku jakiejkolwiek 
„mocy sprawczej” wyników tej ankiety. 
W celu usunięcia lub chociaż zminimalizowania wpływu 
ww. przyczyn, prowadzący ten przedmiot przeznaczył cały 
wykład na omówienie wspomnianych zagadnień. 
Na podstawie regulaminu ankietyzacji przedstawił procedurę 
opracowywania wyników ankiet oraz podejmowania działań 
naprawczych. Pokazał przykładowe wyniki ankiet w 
prowadzonych przez siebie przedmiotach, podkreślając, że 
ani system USOSWeb, ani nauczyciel nie widzi 
szczegółowych odpowiedzi studenta na poszczególne 
pytania (system jedynie odnotowuje fakt wypełnienia 
ankiety przez danego studenta). Następnie podał kilka 
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znanych przykładów ewidentnego wykorzystania wyników 
ankiety przy podejmowaniu decyzji personalnych oraz 
w okresowej ocenie parametrycznej nauczyciela. Przytoczył 
bezpośrednio ze strony internetowej komentarze studentów 
(na swój temat) zamieszczone w ankietach wypełnionych 
przez studentów do przedmiotów prowadzonych przez niego 
w poprzednich semestrach. Ta część wykładu wzbudziła 
bardzo duże zainteresowanie i żywą reakcję studentów.  
Na zakończenie wszyscy mogli przystąpić do rozwiązywania 
testu (tablica 3) składającego się z 6 pytań, w większości 
wielokrotnego wyboru. Za nieprawidłowe odpowiedzi 
przyznawano ujemne punkty, a na rozwiązanie testu 
przeznaczono 4 minuty. 
 

Tablica 3. Wybrane pytania i odpowiedzi z testu nr 3 
(podkreślono prawidłowe odpowiedzi) 

 

1 

Aby ankieta mogła być opracowywana (brana pod uwagę), 
wypełnić ją powinno zapisanych w grupie co najmniej:  
a) 20% studentów,                           b) 25% studentów,  
c) 50% studentów ,                          d) 1/4 studentów. 

2 

W jakim terminie studenci mogą wypełniać ankietę 
poprzez USOSWeb?  
a) tylko w czasie sesji egzaminacyjnej podstawowej 
i poprawkowej,                   b) przez cały semestr,  
c) od połowy semestru do końca sesji poprawkowej,  
d) od połowy semestru do końca sesji podstawowej,  
e) w ostatnim tygodniu zajęć + sesja podstawowa 
i poprawkowa. 

3 

Podaj graniczną wartość średniej oceny nauczyciela 
uzyskanej w ankiecie studenckiej, poniżej której Dziekan 
wzywa go na "dywanik" 
a) 2,50          b) 2,51             c) 3,00              d) 2,99 

4 
Ile pytań zawiera obecna ankieta studencka oceniająca 
nauczyciela i przedmiot?  
a) 10       b) 11             c) 12              d) 13             e)     8  

5 

Po jakim najkrótszym czasie od zamknięcia ankiety 
nauczyciel może już zobaczyć jej wyniki?  
a) po 30 dniach,                               b) po 2 tygodniach, 
c) po kolejnym semestrze,               d) po 20 dniach.  

6 

Czy nauczyciel może sprawdzić jak student Kowalski 
wypełnił ankietę?  
a) tak, oczywiście,    b) jest to praktycznie niemożliwe, 
c) teoretycznie TAK, ale w praktyce zdecydowanie NIE. 

 
Sprawdzian ten zaliczyło 36 osób z 68 przystępujących 

do niego (53%). 
 
4. INNE METODY UATRAKCYJNIENIA ZAJ ĘĆ 
 
4.1. Zaproszony gość 

Pytanie studentów - jak powinno się teraz studiować? - 
skierowane do autora niniejszego artykułu pozostało bez 
odpowiedzi, gdyż doświadczenia studiowania sprzed kilku 
dekad nie przystają do dzisiejszych realiów. Na kolejny 
wykład został więc zaproszony absolwent kierunku 
elektrotechnika, który jeszcze 2-3 lata temu występował 
w roli studenta. Poinformował on swoich młodszych 
kolegów o najważniejszych aspektach aktywności 
studenckiej i ich związku z obecnie wykonywaną przez 
niego pracą. Zwrócił m.in. szczególną uwagę na 
niewykorzystywane możliwości odbywania konsultacji z 
nauczycielami, zadawania pytań na zajęciach oraz łączenia 
wiedzy i umiejętności nabywanych na różnych 
przedmiotach. Podkreślił konieczność rozumienia 

najważniejszych zasad i metod w podstawowych 
przedmiotach oraz odpowiedzialność inżyniera za wykonane 
obliczenia, pomiary, projekty i opracowania. Na zakończenie 
tego wykładu studenci wypełnili kolejny test (tablica 4). 

 
Tablica 4. Wybrane pytania i odpowiedzi z testu nr 4 
(podkreślono prawidłowe odpowiedzi) 

 

1 

Inżynier to człowiek, który:  
a) posiada szeroki wachlarz kompetencji, b) odznacza się 
ponadprzeciętną wyobraźnią, c) potrafi rozwiązywać 
problemy 

2 

Studiując należy kłaść nacisk na:  
a) efekt w postaci zarabianych pieniędzy w przyszłej pracy,  
b) zrozumienie mechanizmów dziedziny, którą zgłębiamy, 
c) skupienie się wyłącznie na dziedzinie, którą studiujemy 

3 
Realna wartość wykształcenia wynika z:  
a) łączenia teorii z praktyką, b) ocen zdobytych na 
dyplomie, c) kierunku, który się ukończyło 

4 
Okazja jest antagonistą: a) chciwości, b) bierności,  
c) ryzyka 

 
W teście zastosowano pytania jednokrotnego wyboru, 

bez punktów ujemnych za błędną odpowiedź. Do testu 
przystąpiło 78 osób, z których 73 (94%) otrzymało 
pozytywne oceny. 

 
4.2. Mapa myśli [3] 

Graficzna forma notatki sporządzanej podczas wykładu 
lub prezentacji nie jest czymś nowym dla wielu studentów. 
Z obserwacji wynika, że większość z nich preferuje jednak 
tradycyjną formę notatki. W obszernym wykładzie 
przedstawiono zasady sporządzania oraz kilka przykładów 
realizacji map myśli z tematów technicznych. 
Przedyskutowano różne sposoby graficznego przedstawiania 
pojęć i związków między nimi oraz zaproponowano 
zaliczenie tej części przedmiotu w postaci wykonanej 
i przesłanej drogą mailową mapy myśli z dowolnego 
wykładu przeprowadzonego w trakcie trwającego semestru. 
Wyznaczono dwutygodniowy termin na wykonanie tego 
zadania. Nadesłane prace były oceniane pod względem 
formy bez wnikania w ich treść. Wszyscy studenci spełnili 
ten wymóg w podanym terminie. 

 
5. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Najbardziej wiarygodnymi wnioskami są niektóre 

komentarze zamieszczone w ankiecie wypełnionej na tym 
przedmiocie przez 64% studentów w USOSWeb 
w semestrze zimowym 2016/2017 (zachowano oryginalną 
pisownię): 
⋅ Spoko prowadzący i ciekawy przedmiot :D.  
⋅ Polecam przedmiot. Bardzo dobre zajęcia. Wyjaśniły mi 

wiele tematów związanych z wykładami.  
⋅ Przedmiot nauczył paru przydatnych umiejętności 

w przyswajaniu wiedzy.  
⋅ Wbrew pozorom bardzo ciekawy przedmiot, którego 

zadaniem jest poinformowanie studenta na temat praw 
i obowiązków uczelni względem studenta i odwrotnie, 
a jest to coś o czym się nie wspomina i wiele osób nie zdaje 
sobie z tego sprawy mimo przeczytania umowy ;). 

⋅ Zapoznanie się i omówienie programu kształcenia oraz 
kart przedmiotów to kolejna rzecz na którą nie zwracałem 
uwagi i o której nikt nie wspominał, a znajduje się tam 
wszystko czego student może się spodziewać. (…). 
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Z powyższych stwierdzeń i z rozmów autora ze 
słuchaczami wynika, że przedmiot ten jest potrzebny na 
I semestrze, a forma jego prowadzenia została 
zaakceptowana przez studentów. W przyszłości warto 
rozszerzyć treści przedmiotu o inne techniki uczenia się, 
zapamiętywania oraz radzenia sobie ze stresem, np. podczas 
zdawania egzaminów [4]. Jedną z takich potrzebnych 
umiejętności jest zdalna praca nad edycją wspólnie 
opracowywanego tekstu. 

Planowane jest również przeprowadzenie ankiety na 
pierwszych zajęciach w celu zdefiniowania oczekiwań 
studentów odnośnie tego przedmiotu i całego programu 
kształcenia. 
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EXPERIENCES OF PROVIDED SUBJECT THE METHODOLOGY  

OF STUDY AT ELECTRICAL ENGINEERING PROGRAMME 
 

In this paper, the way of providing subject Methodology of Study is presented. This subject is placed at the first 
semester of electrical engineering programme in the frame of social-economic-humanistic group.  Application of e-learning 
methods has been described to indicate their role to increase the attractiveness and facilitation of current evaluation.  The use 
of student’s and teacher’s panels of the university educational portal is explained. A few examples of tests  and their results 
are published. As the conclusions some students opinions of this subject realization are quoted.  

  
Keywords: methodology of study, quiz on-line, mindmap, student’s survey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


