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WYNIKI ANKIETY WEDŁUG PROWADZĄCYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Ankieta: Ankieta za semestr zimowy 2010/11 (1000-2010Z)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stan ankiety: Zakończona
Cykl dydaktyczny ankiety: Semestr zimowy 2010/11 (2010Z)
Przedmiot cyklu: (2010Z) Analiza matematyczna I.1 (potok I) (1000-111bAM1a)
Typ zajęć i nr grupy: Wykład gr. 1
Liczba osób uczestniczących: 126

Pytanie Typ odpowiedzi Waga 
pytania Wartość Wystawiło

1. Ogólna ocena opiniowanych zajęć SKALA_1-7 6,51 74

2. Ogólna ocena prowadzącego te zajęcia SKALA_1-7 6,69 74

3. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć? SKALA_1-7 6,87 75

4. Czy zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały? SKALA_1-7 6,42 74

5. Czy była możliwość prowadzenia notatek lub dostęp do przygotowanych materiałów? SKALA_1-7 6,89 74

6. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu? SKALA_1-7 6,38 74

7. Czy miałeś(aś) możliwość uzyskania pomocy prowadzącego poprzez zadawanie pytań i 
konsultacje?

SKALA_1-7 6,31 70

8. Czy zasady oceniania zostały jasno sformułowane na początku semestru? SKALA_1-7 6,60 73

9. Na ilu zajęciach byłeś(aś)? (przybliżony procent) PROCENT 76,76 74

Komentarze

Chciałoby się mieć takie wykłady z wszystkich przedmiotów.

Świetny wykład, nic dodać nic ująć.

Tematy na wykładach są przedstawione w zrozumiały, bardzo interesujący i ciekawy sposób.W dodatku wykładowca zamieszcza także notatki w internecie 
które są sporządzone w przystępny do nauki sposób. Moim zdaniem, na te wykłady zawsze warto przychodzić.

Jak najbardziej ok, wykład prowadzony w sposób przystępny, dokładny, zrozumiały i ciekawy, nie nużący. Nic dodać, nic ująć ;)

Wykłady Profesora Strzeleckiego są genialne!!! Widać że bardzo mu zależy żeby dotrzeć do studentów zawsze punktualny i dobrze przygotowany sprawia 
że zajęcia te są najlepsze na wydziale. WIelki szacunek i podziw dla Profesora!!!

Najlepszy wykład na Matematyce na jaki chodziłam. Prowadzący zawsze przygotowany do zajęć, chociaż materiał nie jest łatwy - widać, że stara się, aby 
przekazać wiedzę w ten sposób, aby była najlepiej zrozumiała dla studentów, dopuszcza myśl, że można czegoś nie rozumieć, pozytywnie nastawiony do 
studentów. DUŻY PLUS!

Najlepszy pracownik, jakiego miałem przyjemność spotkać na UW. Prawdziwy Matematyk, z krwi i kości. Bardzo imponuje mi swoją wiedzą i tym jak 
wykłada.Miły i sympatyczny,a jednocześnie dokładny i wymagający. Zajęcia z nim będę wspominał jako najlepsze, przynajmniej na pierwszym roku. Zawsze 
pomocny, chętny do dyskusji i bardzo przyjazny studentowi. Chce czegoś nauczyć, a nie \'dręczyć\'. Oby więcej takich ludzi ;)

Wspaniały, inspirujący wykład! Chyba najlepszy, na jaki dane było mi do tej pory uczęszczać.

doskonały mówca

Fenomenalny wykładowca, zawsze idealnie przygotowany do wykładu. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby Wykładowca mówił pełnymi, poprawnymi 
zdaniami oraz żeby jego wypowiedzi były logiczne i prowadziły do ułożenia sobie tego ogromu informacji, a nie wprowadzały w nich chaos. Wydawać by się 
mogło, że to standard wśród wykładowców, jednak tak nie jest. Wypowiedzi Pana Strzeleckiego są niezwykle przyjemne dla ucha, a informacje w nich 
zawarte poukładane do bólu. Duży plus. Chciałabym również zaznaczyć, że notatki do wykładu są zawsze udostępnione na stronie prowadzącego na dzień 
przed wykładem, napisane w LaTeXu. Brawo za profesjonalizm.

Jak najbardziej polecam, Trudno sobie wyobrazić lepszego wykładowce. Zajęcia są ciekawe i prowadzone w bardzo przyjemny sposób.

Świetny wykładowca - zawsze przygotowany, pełen energii i dowcipu. Przybliża biednemu studentowi materiał w sposób ścisły i jasny - dokładnie określa i 
tłumaczy matematyczny aspekt zagadnienia i potem objaśnia to \'po ludzku\', żeby można było łatwiej przyswoić często nieoczywisty czy nieintuicyjny 
problem.

Gratuluję poczucia humoru, na tak prowadzone wykłady przychodzi się z przyjemnością.

Pan Strzelecki prowadzi wykład zdecydowanie bardzo ciekawie. Potrafi zainteresować tym co mówi.
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WYNIKI ANKIETY WEDŁUG PROWADZĄCYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Ankieta: Ankieta za semestr letni 2011/12 (1000-2011L)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stan ankiety: Zakończona
Cykl dydaktyczny ankiety: Semestr letni 2011/12 (2011L)
Przedmiot cyklu: (2011L) Analiza matematyczna II.2 (potok 1) (1000-114bAM4a)
Typ zajęć i nr grupy: Wykład gr. 1
Liczba osób uczestniczących: 126

Pytanie Typ odpowiedzi Waga 
pytania Wartość Wystawiło

1. Ogólna ocena opiniowanych zajęć SKALA_1-7 6,36 56

2. Ogólna ocena prowadzącego te zajęcia SKALA_1-7 6,53 57

3. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć? SKALA_1-7 6,81 57

4. Czy zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały? SKALA_1-7 6,16 56

5. Czy była możliwość prowadzenia notatek lub dostęp do przygotowanych materiałów? SKALA_1-7 6,86 58

6. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu? SKALA_1-7 6,07 56

7. Czy miałeś(aś) możliwość uzyskania pomocy prowadzącego poprzez zadawanie pytań i 
konsultacje?

SKALA_1-7 6,38 55

8. Czy zasady oceniania zostały jasno sformułowane na początku semestru? SKALA_1-7 6,79 58

9. Na ilu zajęciach byłeś(aś)? (przybliżony procent) PROCENT 65,00 58

Komentarze

Fantastyczny dydaktyk, bardzo rozbudowany skrypt, szeroki wybór zadań. Najlepiej prowadzony wykład w jakim miałem okazję uczestniczyć

wyśmienicie, najlepszy wykład, w jakim uczestniczyłem!

Jak zwykle jeden z najlepszych wykładów na jakie do tej pory uczęśzczałem- prowadzony w spósb spójny i jasny. Ogromna zaletą jest wspaniały skrypt 
uaktualniany przez cały semestr. Także dostarczenie puli zadań mającej na celu przygotowanie do kolokwium okazywało się motywujace do pracy, a dzieki 
dużej róznorodności doskonale uzupełniało problemy dostarczane na ćwiczeniach.

Wybitny wykładowca i dydaktyk

bardzo dobre notatki i jeszcze lepszy wykład. czuć dużą różnicę w łatwości przyswajania materiału tylko ze skryptu/książek a uczęszczaniem na wykład

Najlepszy wykład na jaki miałem przyjemność uczęszczać. Mistrz

Jak zwykle - świetny wykład, świetny skrypt, a sposób prowadzenia wykładu rekompensuje nawet brak pełnego zrozumienia treści :)

Wspaniały wykładowca i dydaktyk z jakim miałam do czynienia w tym roku. Nigdy nie pozostawia studenta z pytaniem, zawsze stara się na nie 
odpowiedzieć jak najlepiej potrafi. Zagadnienia przedstawia z różnych punktów widzenia.

Najlepszy wykładowca, z jakim miałem zajęcia na drugim roku (choć wolałbym dalej mieć analizę z Pawłem Goldsteinem).

Fajny wykład, fajny prowadzący, fajny skrypt.

Co tu dużo mówić- zapewne najlpeszy wykładowca na wydziale- wykłady prowadzone bardzo zrozumiale i porządnie i mimo to przerobiliśmy naprawdę 
dużo. Poza tym Pan Strzelecki jest bardzo życzliwym i sympatcznym człowiekiem. Egzaminy ustne to raczej miła rozmowa niż wielkie odpytywanie. Co 
więcej jest naprawdę świetny skrypt, który działa w pzypadku nieobecności na wykładize lepiej niż dowolna książka.

Genialny człowiek!

Fantastyczny prowadzący! Ogromna wiedza jak i kultura. Uczył nie tylko analizy, ale tego jak porządnie wykonywać swoją pracę. Autorytet wielu studentów.

To jeden z najlepszych dydaktyków (a może i w ogóle najlepszy), z jakimi miałam w życiu do czynienia. Wciąż jestem wielką fanką prof. Strzeleckiego. I 
udostępnianych przez niego notatek (uzupełnianych regularnie, zrozumiałych, zawierających wszystkie potrzebne informacje). No i na dodatek ma ładny 
charakter pisma, co nie jest częstą cechą u wykładowców :)
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WYNIKI ANKIETY WEDŁUG PROWADZĄCYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Ankieta: Ankieta za semestr letni 2017/18 (1000-2017L)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stan ankiety: Zakończona
Cykl dydaktyczny ankiety: Semestr letni 2017/18 (2017L)
Przedmiot cyklu: (2017L) Analiza matematyczna inf. II (1000-212bAM2)
Typ zajęć i nr grupy: Ćwiczenia gr. 7
Liczba osób uczestniczących: 10

Pytanie Typ odpowiedzi Waga 
pytania Wartość Wystawiło

1. Ogólna ocena opiniowanych zajęć SKALA_1-7 7,00 6

2. Ogólna ocena prowadzącego te zajęcia SKALA_1-7 7,00 6

3. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć? SKALA_1-7 7,00 6

4. Czy zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały? SKALA_1-7 7,00 6

5. Czy była możliwość prowadzenia notatek lub dostęp do przygotowanych materiałów? SKALA_1-7 7,00 6

6. Czy zadania były dobrze dobrane? SKALA_1-7 6,83 6

7. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu? SKALA_1-7 6,83 6

8. Czy miałeś(aś) możliwość uzyskania pomocy prowadzącego poprzez zadawanie pytań i 
konsultacje?

SKALA_1-7 7,00 6

9. Czy zasady oceniania zostały jasno sformułowane na początku semestru? SKALA_1-7 7,00 6

10. Na ilu zajęciach byłeś(aś)? (przybliżony procent) PROCENT 79,00 5

Komentarze

Bardzo dobry dydaktyk i miły człowiek.

Nieco dłużej niż zwykle sprawdzane prace, ale jest to akceptowalne

Najlepsze zajęcia na jakie miałem przyjemność uczęszczać. Prowadzący zawsze świetnie przygotowany, z odpowiednio dobranymi zadaniami.

Przyszli pierwszoroczni będą mieć wspaniałego wykładowcę :)
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WYNIKI ANKIETY WEDŁUG PROWADZĄCYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Ankieta: Ankieta za semestr zimowy 2018/19 (1000-2018Z)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stan ankiety: Zakończona
Cykl dydaktyczny ankiety: Semestr zimowy 2018/19 (2018Z)
Przedmiot cyklu: (2018Z) Analiza matematyczna inf. I (1000-211bAM1)
Typ zajęć i nr grupy: Wykład gr. 1
Liczba osób uczestniczących: 132

Pytanie Typ odpowiedzi Waga 
pytania Wartość Wystawiło

1. Ogólna ocena opiniowanych zajęć SKALA_1-7 6,40 85

2. Ogólna ocena prowadzącego te zajęcia SKALA_1-7 6,66 85

3. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć? SKALA_1-7 6,79 85

4. Czy zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały? SKALA_1-7 6,35 85

5. Czy była możliwość prowadzenia notatek lub dostęp do przygotowanych materiałów? SKALA_1-7 6,66 85

6. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu? SKALA_1-7 6,19 85

7. Czy miałeś(aś) możliwość uzyskania pomocy prowadzącego poprzez zadawanie pytań i 
konsultacje?

SKALA_1-7 6,51 83

8. Czy zasady oceniania zostały jasno sformułowane na początku semestru? SKALA_1-7 6,11 85

9. Na ilu zajęciach byłeś(aś)? (przybliżony procent) PROCENT 75,74 81

Komentarze

Świetny wykładowca, jeśli chodzi o kontakt ze studentem chyba najlepszy spośród wszystkich prowadzących wykłady w tym semestrze.

Wykłady z Panem Strzeleckim bardzo konkretne i merytoryczne, przychodzę na nie (o ile kolokwia nie przeszkadzają) z przyjemnością.

Dziekan otwarty na pytania, tłumaczący, gdy się go poprosi, z poczuciem humoru, choć sposób prowadzenia wykładów był dla mnie dość szybki i nie 
zawsze trafiony.

Wyśmienita atmosfera, częsta nieszablonowość prowadzącego, pouczające anegdoty i aktywizowanie uczestników zajęć to z pewnością te elementy, które 
wzbudzały czujność podczas zajęć i umożliwiały sprawniejsze pojmowanie tematów.

Jawne pule do kolokwiów z poprzednich lat powinny być dostępne na stronie przedmiotu.

git

Rzeczą wartą odnotowania wydaje mi się "skrypt Marcina Moszyńskiego", który został nam udostępniony. W ogóle fajnie, że na MIM-ie nie trzeba kupować 
książek, więc nie chcę za bardzo narzekać, ale w porównaniu do skryptów z pozostałych trzech przedmiotów w tym semestrze, skrypt p. Moszyńskiego jest 
jak dzieło literackie na tle książkowych adaptacji filmów fabularnych o błocie z brakującymi stronami. Może jeszcze GAL nie jest zły, to bardziej kwestia pt. 
"nie chciałem wiedzieć aż tyle na temat błota". Wykorzystałem już połowę limitu znaków, więc nie mogę napisać takiego listu miłosnego, jaki skryptowi p. 
Moszyńskiego się należy, ale po pierwsze: NADZWYCZAJNA, wręcz pedantyczna precyzja wyrażania się, klarowność, brak niedomówień; po drugie: 
odczuwalne przemyślenie, nieprzypadkowość; po trzecie: jakiś taki życzliwy kontakt z czytelnikiem, czułem się prowadzony za rękę przez świat analizy i 
wszystko było mi cierpliwie tłumaczone; po czwarte bogate słownictwo i interpunkcja.

Magnetyzm z jakim pan Strzelecki opowiada o matematyce jest n i e s a m o w i t y. Cieszę się, że to on prowadzi w tym roku analizę dla informatyków.

Bardzo dobrze, ciekawie i zrozumiale prowadzone wykłady. Pan Strzelecki bardzo dobrze tłumaczy wszystkie zagadnienia, dzięki czemu zrozumienie 
przedmiotu nie jest trudne. Oprócz tego, dzięki prowadzonej stronie przedmiotu oraz zadaniom udostępnianym przed kolokwiami można solidnie się do nich 
przygotować. Bez wątpienia jedne z najlepszych wykładów w jakich uczestniczyłem.

Bardzo ciekawie prowadzony wykład. Zagadnienia przedstawiane są w sposób umożliwiający ich intuicyjne zrozumienie,

Zdecydowanie najlepsze wyklady w jakich mialam mozliwosc uczestniczyc. Profesor Strzelecki to zloty czlowiek!

wspaniały człowiek

super wyklady

Bardzo ciekawe zajęcia, przykład wzorowego wykładowcy.

Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy i w miarę zrozumiały. Jedyne co mi się nie podoba, to bardzo duża rozbieżność łatwości zdobywania punktów w 
grupach ćwiczeniowych - w jednych zdobycie maxa (80) jest banalnie proste, w innych 50 to niezły wyczyn, co powoduje że ocena z przedmiotu nie 
reprezentuje niczego.

Brakowało mi z tych zajęć skryptu tak dobrego jak profesora Strzeleckiego dla matematyków, ale zarazem mocno zbliżonego do toku prowadzonych 
wykładów. Skrypt dla informatyków był dosyć trudną lekturą i nie oferował tak dobrej powtórki z wykładów jak skrypty z galu czy pmatu.
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WYNIKI ANKIETY WEDŁUG PROWADZĄCYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Ankieta: Ankieta za semestr letni 2018/19 (1000-2018L)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stan ankiety: Zakończona
Cykl dydaktyczny ankiety: Semestr letni 2018/19 (2018L)
Przedmiot cyklu: (2018L) Analiza matematyczna inf. II (1000-212bAM2)
Typ zajęć i nr grupy: Wykład gr. 1
Liczba osób uczestniczących: 122

Pytanie Typ odpowiedzi Waga 
pytania Wartość Wystawiło

1. Ogólna ocena opiniowanych zajęć SKALA_1-7 6,33 63

2. Ogólna ocena prowadzącego te zajęcia SKALA_1-7 6,75 63

3. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć? SKALA_1-7 6,92 63

4. Czy zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały? SKALA_1-7 6,21 63

5. Czy była możliwość prowadzenia notatek lub dostęp do przygotowanych materiałów? SKALA_1-7 6,84 63

6. Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę i umiejętności z przedmiotu? SKALA_1-7 6,16 63

7. Czy miałeś(aś) możliwość uzyskania pomocy prowadzącego poprzez zadawanie pytań i 
konsultacje?

SKALA_1-7 6,74 62

8. Czy zasady oceniania zostały jasno sformułowane na początku semestru? SKALA_1-7 6,90 62

9. Na ilu zajęciach byłeś(aś)? (przybliżony procent) PROCENT 66,97 61

Komentarze

Wspaniała atmosfera i wspaniały człowiek. Zajęcia z tym Panem to gratka dla koneserów analizy matematycznej. Pod koniec robiło się trudno, ale wynika z 
samej trudności materiału, a nie prowadzącego, który robił wszystko, co w jego mocy. Dziękuję za kolejny wspaniały semestr Panie Profesorze.

Chciałbym mieć dziewczynę tak piękną jak notatki pana Strzeleckiego na tablicy

najlepsze wyklady

Fantastyczny wykładowca, jasno określone sposoby zdobywania punktów, świetny skrypt.

Wykład świetny i ciekawy. Osoba prowadzącego również. Z większych rzeczy, które mogłoby dać dużo na plus, na stronie z podsumowaniami wykładów 
mogłyby być bardziej ścisłe (i zaznaczone oddzielnie dla każdego wykładu) numery działów w skrypcie, jakie zostały przerobione oraz które elementy 
skryptu można pomijać. Bo nawet jeśli się jest w miarę na bieżąco, ale ominie kilka wykładów, ciężko potem się w tym połapać przez to, że wykład czasem 
rozbiega się ze skryptem.

Swietny wyklad, az milo przyjsc i posluchac!

Zdecydowanie najlepiej prowadzony wykład ze wszystkich przedmiotów na I roku informatyki.

Świetny dydaktyk i bardzo inteligentny człowiek.

Niestety bardzo żałuję, że nie byłem w stanie pojawić się na żadnym wykładzie z powodu kolizji. Szczególnie, że słyszałem same dobre opinie o zajęciach.

Z każdym wykładem poziom coraz bardziej przewyższał moje zdolności zrozumienia, niestety przez stres i wstydliwe zaległości niezbyt korzystałem z 
konsultacji. Ciężko było też ogarnąć, dla danego momentu wykładu, czy jestem w stanie teraz coś zrozumieć czy też wymagana jest uprzednia wiedza.

Dla mnie, jako osoby która z analizą radzi sobie bardzo słabo, wykłady były zbyt trudne i skomplikowane, zdecydowanie łatwiej było mi się uczyć nie 
chodząc na nie i przerabiając samemu skrypt.

Tematy omawiane jak dla mnie momentami w zbyt abstrakcyjny sposób, wymagający nieustannego wyjaśniania, o co chodzi, jak można to coś zobrazować. 
O wiele łatwiej zrozumieć w ogólności, gdy od początku możemy sobie zobrazować na czymś, co już bardzo dobrze znamy.

Nie byłem na żadnym wykładzie

Bardzo ciekawe i pouczające wykłady. Podobało mi się, że Pan Profesor pisze bardzo wyraźnie i starannie na tablicy, dzięki czemu można robić sobie 
dobre notatki. Oprócz tego wykłady prowadzone były w przyjemnej atmosferze z odpowiednią dawką humoru oraz interakcją między Profesorem a 
studentami, co pomagało się lepiej skupić.

Ilość materiału do przerobienia była przytłaczająca. I pomimo dobrych chęci prowadzącego(i bardzo dobrych umiejętności dydaktycznych), wyniesienie z 
zajęć więcej niż połowy przerabianego materiału było często prawdziwym wyzwaniem. PS. Czy w dobie narzędzi takich jak Wolfram zasadne jest dawanie 
studentom informatyki tak szerokiego zakresu materiału z analizy matematycznej? Szczególnie na poziomie licencjatu? Oczywiście wszystkiego(w końcu) 
można się nauczyć, ale czy to są zagadnienia którymi powinien się zajmować programista? I jaka jest szansa że będzie je wykorzystywał w pracy 
zawodowej? Moja propozycja: Ograniczyć zagadnienia z Teorii Miary i poświęcić więcej czasu na pozostałe działy(przede wszystkim rachunek różniczkowy 
funkcji wielu zmiennych).
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Wykłady były prowadzone bardzo dobrze, zawsze z pokazaniem motywacji stojącej za przedstawianymi tematami oraz licznymi edukującymi przykładami. 
Jedynym momentem, gdy trochę brakowało mi tego, było wprowadzenie teorii miary. Jest to jednak zrozumiałe w kontekście ilości materiału zawartego w 
tym temacie oraz niewielkich zasobów czasowych pod koniec semestru.

Niezwykle ciekawe zajęcia, pozwoliły mi spojrzeć na analizę od innej strony, niż tylko schematyczne liczenie.

Wykłady z prof. Strzeleckim to sama przyjemność: był on zawsze przygotowany, wykłady były bardzo treściwe i merytoryczne, a do tego okraszone nutą 
humoru i nawiązań historycznych. Pojawiały się też ciekawe anegdoty.

Głównym problemem wykładów z analizy był fakt że materiał był na nich przerabiany znacznie szybciej niż na ćwiczeniach. Choć wynikało to po części z 
zamiany kolejności poniedziałkowych wykładów, to już realnym problemem jest fakt że na przećwiczenie materiału z ostatnich kilku wykładów nie starczyło 
czasu na ćwiczeniach.

Wspaniale że pan Strzelecki prowadził analizę dla informatyków

Na wykładzie głównie trudne dowody mało przydatne w zaliczeniu (jedynie ułatwiające zrozumienie), a mało przykładów. Pod koniec semestru oczekiwania 
co do tempa realizowania materiału jest nierealne.
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