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Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Humanistyczny rok akad. 2015/16  semestr: letni 

Lp Kierunek: Specjalność: Moduły/przedmioty: 

1. Dziedzictwo 
kulturowe i 
przyrodnicze 

Zgodne z ofertą 
dydaktyczną 

Szczegółowo zawarte w raportach KZZJK 

2. Dziennikarstwo 
i komunikacja 
społeczna 

Jw. Jw. 

3. Filologia angielska Jw. Jw. 

4. Filologia 
germańska 

Jw. Jw. 

5. Filologia polska Jw. Jw. 

6. Filozofia Jw. Jw. 

7.  Historia Jw.  Jw. 

8. Informacja 
naukowa i biblio- 
tekoznawstwo 

Jw. Jw. 

9. Logopedia Jw. Jw. 

10.  Słowiańszczyzna 
wschodnia 

Jw. Jw. 



11. Stosunki 
międzynarodowe 

Jw. Jw. 

12. Wojskoznawstwo Jw. Jw. 

 

 

Podsumowanie: 

Ocena:1 Rekomendacje WZZJK: 

W sem. letnim 2015/2016 ankiety autoewaluacyjne złożyli pracownicy 

prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz promotorzy i recenzenci prac 

dyplomowych.  

W raportach przygotowanych przez Zespoły Kierunkowe  poszcze-

gólnych jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego  

szczegółowe uwagi koncentrowały się wokół m.in. 

   * trudności z osiągnięciem niektórych przedmiotowych efektów 

kształcenia, zwłaszcza na niższych rocznikach studiów, gdzie 

występuje duże zróżnicowanie poziomu studentów przy  rozpoczy-

naniu studiów 

   * na rocznikach starszych studenci wykazują problemy z  osiągnię-

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 efektywniejsze osiąganie efektów kształcenia. Korekty 

dotyczyły przeniesienia niektórych zajęć na inne semestry, włączenia do 

wykładów 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 

                                                           

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.  



ciem zakładanych efektów kształcenia szczególnie w realizowanych 

pracach samodzielnych – przy analizie materiału, wnioskowaniu, 

syntetycznej wypowiedzi, przy edycji tekstów, przy wykorzystaniu 

wiedzy teoretycznej w zajęciach praktycznych 

   * w raportach dotyczących prac dyplomowych wskazano na 

trudności studentów w samodzielnym formułowaniu problemów 

badawczych i poszukiwaniu materiałów, na brak systematyczności w 

pracy, na słabą znajomość metodologii pracy naukowej, edycji tekstu.  

Raport Katedry Filologii Germańskiej mówi wprost, iż studenci  mają 

problemy na wszystkich etapach tworzenia pracy dyplomowej i stąd 

niezbędne jest duże zaangażowanie i wsparcie promotora. 

    * w raportach ujęto również propozycje zmian mających na celu 

przezwyciężenie tych trudności 

podczas zajęć praktycznych oraz w czasie realizacji praktyk zawodowych 

studentów, a po ukończeniu studiów także  w pracy zawodowej. Na powiązanie 

i właściwe wykorzystanie tych dwóch składników wiedzy wskazywali również 

pracodawcy w ankietach  oceniających praktyki studenckie. 

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. 

Na uwagę WZZJK zasługuje  dobra praktyka wprowadzona na kierunku: 

filologia polska, mianowicie praca w małych grupach (w ramach całego 

rocznika) przy zastosowaniu metody projektowej (dot. komputerowego 

opracowywania tekstów). Metoda może być również wykorzystana na innych 

zajęciach. Zespoły Kierunkowe pozostałych jednostek na Wydziale winny tę 

propozycję przedyskutować na swoich posiedzeniach. 

Na zajęcia z „Emisji głosu” realizowane na Wydziale Humanistycznym została 

przeznaczona sala nr 119. Wyposażono ją w lustra oraz specjalne maty. Pozwoli 

to na lepszą organizację zajęć oraz osiąganie lepszych wyników. Za sugestią 

studentów oraz prowadzących zajęcia zostały przeniesione na semestr II (II 

stopień) oraz IV (I stopień), tzn., by odbyły się przed rozpoczęciem praktyk, 

podczas których studenci będą mogli  wykorzystać pewne doświadczenie w 

tym zakresie. 

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.  Problem winien wrócić  do Zespołów Kierunkowych i zostać 

przedyskutowany na zebraniach pracowników w poszczególnych jednostkach. 

Odnośnie sygnalizowanych uwag do prac dyplomowych, a konkretnie braku 

umiejętności u części studentów związanych z edycją tekstów, WZZJK 

postanowił zweryfikować zakres programu zajęć obowiązkowych na I i II 

stopniu kształcenia – „Technologia informacyjna” oraz „Technologia 

informacyjna w badaniach naukowych” tak, by program bardziej korelował z 

osiągnięciem umiejętności niezbędnych studentom w czasie realizowania 

programu studiów. Kierownik Ośrodka Informatycznego Wydziału 

Humanistycznego wspólnie z prowadzącymi zajęcia powinien dokonać analizy 

treści przekazywanych na zajęciach w pracowni komputerowej. 

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. 

             

Przewodnicząca WZZJK 

                  dr Irena Makarczyk 
 


