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Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK 

Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział 

Humanistyczny 

rok akad. 2015/16  semestr: 

zimowy 

Lp Kierunek: Specjalność: Moduły/przedmioty: 

1. Filozofia Zgodne z ofertą 

dydaktyczną 

Szczegółowo zawarte w raportach KZZJK 

2. Historia Jw. Jw. 

3. Stosunki 

międzynarodowe 

Jw. Jw. 

4. Dziennikarstwo 

i komunikacja 

społeczna 

Jw. Jw. 

5. Filologia polska Jw. Jw. 

6. Filologia Jw. Jw. 

7. Logopedia Jw. Jw. 

8. Dziedzictwo 

kulturowe i 

przyrodnicze 

Jw. Jw. 

9. Informacja naukowa 

i 

bibliotekoznawstwo 

Jw. Jw. 

10 Wojskoznawstwo Jw. Jw. 
     

  

Podsumowanie: 

Ocena:[1] Rekomendacje WZZJK: 

W raporcie KZZJK przygotowanych przez 

poszczególne jednostki organizacyjne 

Wydziału omówiono szczegółowo m.in.: 

 trudności z osiągnięciem 

zamierzonych efektów kształcenia na 

niektórych przedmiotach, 

 uwagi i propozycje zmian, 

 dobre praktyki. 

Dokumenty przygotowywane przez KZZJK 

poszczególnych kierunków pokazują, że 

czuwają one  nad właściwym przebiegiem 

studiów oraz  wysoką jakością kierunków 

prowadzonych w jednostkach organizacyjnych 

Wydziału Humanistycznego UWM, m.in. 

poprzez korektę i modyfikację planów i 

programów studiów na podstawie opinii 

pozyskiwanych od prowadzących przedmioty, 

studentów oraz interesariuszy. Zmiany polegają 

m.in. na wprowadzaniu nowych przedmiotów 

oraz modyfikacjach układu przedmiotów, 

pozwalających na lepszą korelację powiązanych 

http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=1646&Itemid=130#_ftn1


treści kształcenia. Co warto podkreślić, nie 

odnotowano niepotrzebnych działań dla samego 

„odświeżenia” oferty. Wprowadzane 

rozwiązania są przemyślane i potrzebne. 

Szczegółowe rozwiązania odnośnie 

przedmiotowych efektów kształcenia są zawarte 

w sylabusach, corocznie aktualizowanych, co 

pozwala na uwzględnienie również najnowszej 

literatury przedmiotu. Na pochwałę zasługuje 

zaangażowanie pracowników Wydziału w tę 

kwestię. Przed kilkoma laty budziła ona jeszcze 

silne opory, ale obecnie stała się naturalnym 

elementem cyklu pracy nauczyciela 

akademickiego. 

Raport autoewaluacji Katedry Filologii 

Angielskiej przedstawił zgłaszane przez 

pracowników propozycje modyfikacji 

wydziałowej procedury autoewaluacji, czyli: 

a)     ograniczenie cosemestralnej 

ankietyzacji do przedmiotów prowadzonych 

po raz pierwszy, 

b)     przeprowadzanie ankiet po zakończeniu 

danego kursu, a nie po każdym semestrze, 

c)      przedstawianie sugestii zmian 

dotyczących sylabusów i programów 

studiów w formie pisemnego wniosku do 

KZZJK. 

Propozycje zostaną przeanalizowane na 

posiedzeniu WZZJK. 

Alina Naruszewicz-Duchlińska Przewodnicząca WZZJK 

  

 

[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. 

 

http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=1646&Itemid=130#_ftnref1

