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Lp Kierunek Specjalność Moduły/przedmioty: 

1 Analiza i kreowa- 

nie trendów 
Zgodnie z ofertą 

dydaktyczną 
Zawarte w raportach KZZJK 

2 Dziedzictwo 

kulturowe i przy- 

rodnicze 

jw. jw. 

3 Dziennikarstwo 

i komunikacja 

społeczna 

jw. jw. 

4 Filologia angielska jw. jw. 

5 Filologia germańska jw. jw. 

6 Filologia polska jw. jw. 

7 Filozofia jw. jw. 

8  Historia jw.  jw. 

9 Informacja naukowa 

i bibliotekoznaw- 

stwo 

jw. jw. 



10 Logopedia jw. jw. 

11 Słowiańszczyzna 

wschodnia 
jw. jw. 

12 Stosunki 

międzynarodowe 
jw. jw. 

13 Wojskoznawstwo jw. jw. 

14 Studia III stopnia jw. jw. 

15 Studia podyplomowe jw. Jw. 

 

 

Podsumowanie: 

Ocena:1 Rekomendacje WZZJK: 

W sem. zimowym 2016/2017 ankiety autoewaluacyjne złożyli pracownicy 

prowadzący zajęcia dydaktyczne (niestety, nie wszyscy).  

W raportach przygotowanych przez Zespoły Kierunkowe  poszczególnych 

jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego  zwrócono uwagę na 

następujące problemy: 

   - trudności z osiągnięciem niektórych efektów kształcenia, zwłaszcza na 

niższych rocznikach studiów, gdzie występuje duże zróżnicowanie poziomu 

- Raporty Zespołów Kierunkowych wskazują na właściwą organizację planu studiów, 

wobec czego programy studiów nie wymagają wprowadzania znaczących zmian, a 

jedynie pewnych modyfikacji.  

- Szczegółowe analizy  zgłaszanych w ankietach autoewaluacyjnych problemów  

pozwoliły na wprowadzenie w roku akadem. 2016/2017 pewnych korekt do 

poszczególnych zajęć, które  pozwolą na lepsze osiąganie efektów kształcenia. Korekty 

dotyczyły przeniesienia niektórych zajęć na inne semestry, włączenia do wykładów 

                                                           

1 W raporcie WZZJK przytacza się, najistotniejsze zdaniem członków Zespołu, uwagi o charakterze ogólnym. Szczegółowe problemy i propozycje ich rozwiązań oraz 

omówienie dobrych praktyk przedstawiają raporty poszczególnych KZZJK.  



studentów 

- trudności w opanowaniu terminologii naukowej 

- na filologiach z językiem obcym występują trudności w realizacji zajęć przez 

niedostateczną znajomość języka (niemieckiego, rosyjskiego) 

- trudności w rozumieniu treści ze słuchu 

- brak nawyku sporządzania notatek z zajęć lub notowanie tylko tych treści, 

które są prezentowane w sposób wizualny 

- nieumiejętność skupienia uwagi na dłużej niż kilka minut 

- nieumiejętność korzystania z wiedzy wcześniej przekazanej 

- niski poziom świadomości studentów w zakresie celu zdobywania wiedzy i 

umiejętności, co skutkuje trudnościami w zastosowaniu tych komponentów w 

praktyce 

- malejące zaangażowanie studentów w trakcie zajęć i niechęć do pełnego 

wykorzystania zajęć skutkuje problemami w samodzielnym zdobywaniu 

wiedzy, samodzielnym myśleniu, występowaniem trudności emocjonalnych 

związanych z publicznymi wystąpieniami, z pracą w grupie. Studenci nie 

realizują zasady „uczenia się przez całe życie”. 

   -  studenci wykazują problemy z  osiągnięciem zakładanych efektów 

kształcenia szczególnie w  pracach samodzielnych – przy analizie materiału, 

rozwiązywaniu problemów, argumentowaniu, wnioskowaniu, syntetycznej 

wypowiedzi, przy edycji tekstów, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w 

zajęciach praktycznych, wykazują brak umiejętności samokontroli jakości prac 

pisemnych, niektóre prace wykazują dość duży stopień niesamodzielności, co 

dodatkowych godzin ćwiczeń lub zamiany formy zajęć, a w niektórych przypadkach 

wprowadzenie nowych przedmiotów. Modyfikacji dokonano na wniosek prowadzących 

zajęcia oraz studentów.  W wielu przypadkach pozwolą one na lepsze wykorzystanie 

wiedzy teoretycznej podczas zajęć praktycznych oraz w czasie realizacji praktyk 

zawodowych studentów, a po ukończeniu studiów także  w pracy zawodowej.  

- Dla osiągnięcia lepszych efektów kształcenia, zwłaszcza na niższych rocznikach, 

nauczyciele zastosowali indywidualne podejście do studenta. Pozwoli to również na 

uniknięcie dostosowywania efektów do niższego poziomu. 

- Wobec opinii większości Zespołów Kierunkowych dotyczących trudności w tworzeniu 

samodzielnych prac przez studentów, WZZJK popiera ideę wyrażoną przez te zespoły, 

aby zwiększyć nacisk na samodzielne pisemne prace semestralne.   

- WZZJK zobowiązuje Zespoły Kierunkowe, aby zwracały baczną uwagę na aktualizację 

sylabusów, w tym zakresie współpracowały z dyrekcją instytutów oraz kierownictwem 

katedr i przedstawiały problem na zebraniach pracowników w poszczególnych 

jednostkach. 

- Problemy zarejestrowane przez sporządzających raporty będą poddane dyskusji na 

zebraniach pracowników. 

- Problemy występujące wokół ankiet autoewaluacyjnych będą przedmiotem dyskusji na 

spotkaniu Zespołu Wydziałowego. 



oznacza brak poszanowania prawa autorskiego 

- do pracy własnej studenci nie wykorzystują zasobów biblioteki 

uniwersyteckiej, są „przekonani o całkowitej przewadze Internetu”. 

- trudności w opanowaniu programu wykazują studenci II stopnia filologii 

polskiej realizujący program specjalności nauczycielskiej bez przygotowania 

na I stopniu kształcenia 

    - w raportach ujęto również propozycje zmian mających na celu 

przezwyciężenie tych trudności 

- raporty z autoewaluacji na studiach III stopnia w dyscyplinach: historia, 

językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo, poza drobnymi uwagami, 

wskazują na właściwe umieszczenie przedmiotów w programie, prawidłowe 

oszacowanie punktów ECTS, na właściwe formy prowadzenia zajęć. 

- raport dotyczący studiów podyplomowych wskazuje na poprawne 

zdefiniowanie efektów przedmiotowych i ich osiągnięcie w przyjętej w 

programie liczbie godzin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwagi wykładowców do ankiety autoewaluacyjnej: 

- wystąpiły pojedyncze głosy o zbędności ankiety 

- wystąpiły głosy o nowelizacji części pytań w ankiecie 

Uwagi Zespołów Kierunkowych odnośnie do wypełniających ankiety 

- niektórzy z wykładowców mylą efekty kierunkowe z przedmiotowymi i 

postulują uszczegółowienie efektów kierunkowych 

- część ankiet nadal jest wypełniana mechanicznie i bezrefleksyjnie 



- występują problemy z uzyskaniem ankiet od nauczycieli nie zatrudnionych 

na Wydziale Humanistycznym 

Olsztyn, 25 marca 2017 r.                                          Przewodnicząca WZZJK 

                  dr Irena Makarczyk 

 

 


