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Nazwa jednostki organizacyjnej:  

 

Wydział Humanistyczny 

rok akad. 2014/2015   

semestr letni 

Lp  

Kierunek: 

 

 

 

Specjalność: 

 

Moduły/przedmioty: 

1. Filozofia Zgodne z ofertą 

dydaktyczną 

 

Szczegółowo zawarte w raportach KZZJK  

2.  Dziedzictwo 

kulturowe 

i przyrodnicze 

  

3. Historia Jw. Jw. 

4. Stosunki 

międzynarodowe 

Jw. Jw. 

5. Dziennikarstwo 

i komunikacja 

społeczna  

Jw. Jw. 

6. Filologia polska Jw. Jw. 

7. Logopedia Jw. Jw. 

8.  Filologia Jw.  Jw. 

9 Informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo 

Jw. Jw. 
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Podsumowanie: 

Ocena:1 Rekomendacje WZZJK: 

W raporcie KZZJK kierunku dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze uwzględniono postulat 

poszerzenie formuły wykładu z przedmiotu 

„Filozofia kultury” o elementy interaktywne.  

 Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii 

koordynatora przedmiotu 

i prowadzącego, WZZJK nie widzi 

przeciwskazań. 

Raport KZZJK Instytutu Filozofii poruszył 

m.in. następujące kwestie:  

 zbyt dużą liczebność grup na niektórych 

wykładach modułowych, utrudniającą 

osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia;  

 zmniejszenie liczby punktów lub 

zwiększenie godzin z przedmiotu 

„Międzynarodowe stosunki kulturalne”;  

 zmianę (z zachowaniem tej samej liczby 

godzin) z dwóch cyklów wykładów na 

studiach III stopnia z etyki na wykłady 

i ćwiczenia.  

 Rozważenie zmniejszenia minimalnej 

liczby uczestników – regulują to 

corocznie zarządzenia Rektora, WZZJK 

nie ma na nie wpływu; 

 wskazane jest przedyskutowanie tej 

kwestii na poziomie dyrekcji i KZZJK;  

 wskazane jest przedyskutowanie tej 

kwestii na poziomie dyrekcji, KZZJK, 

kierownika studiów doktoranckich i 

właściwego prorektora oraz ewentualne 

wprowadzenie oczekiwanej zmiany. 

 

Raport KZZJK Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych zwrócił m.in. uwagę na:  

 brak umiejętności samodzielnego 

pogłębiania wiedzy u niektórych 

studentów i tym samym kłopoty w 

realizacji powiązanych z nimi efektów 

kształcenia.  

 Wskazane jest wzmożenie prób 

aktywizacji studentów do samodzielnej 

pracy, np. w postaci ćwiczeń 

praktycznych.  

Raport KZZJK Katedry Filologii Angielskiej 

wskazał m.in., że:  

 nieliczne problemy odnośnie niektórych 

efektów kształcenia zostaną 

uwzględnione przy modyfikacji 

sylabusów przedmiotowych na kolejny 

rok akademicki.  

 WZZJK uważa to za właściwy sposób 

postępowania.  

W raporcie KZZJK Instytutu Filologii Polskiej 

uwzględniono m.in.:  

 sugerowane przez niektórych 

prowadzących  zwiększenie liczby 

godzin zajęć z wybranych 

przedmiotów; 

 trudności studentów w analizie tekstów 

z zakresu różnych epok literackich, w 

szczególności staropolszczyzny, 

wynikające m.in. z braków wiedzy w 

edukacji licealnej 

 Wskazana jest dyskusja na ten temat na 

Radzie Instytutu i w obrębie zespołu 

programowego oraz ewentualna korekta 

siatek; wcześniejsze propozycje – po 

analizie ich zasadności i 

kosztochłonności, dokonanej przez 

KZZJK i Dyrekcję Instytutu – zostały 

uwzględnione w planie studiów dla 

cyklu 2015/2016; 

 Pozytywnie powinno wpłynąć 

zaplanowane przez IFP zwiększenie 

godzin zajęć z literatury staropolskiej.  

Raport KZZJK informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa podkreślał, że wyniki 

ankiet w 100% potwierdziły właściwy dobór 

efektów przedmiotowych. 

 

                                                           
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.  
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W raporcie KZZJK logopedii zwrócono uwagę 

m.in. na:  

 sugerowane przesunięcia niektórych 

przedmiotów w planie studiów, np. 

logorytmiki i umuzykalnienia, ze 

względu na późniejszą większą wiedzę 

logopedyczną studentów;  

 zmniejszenie liczebności grup z 

przedmiotu dykcja, emisja i higiena 

głosu.  

 Wskazane jest przedyskutowanie tej 

kwestii na poziomie dyrekcji i KZZJK 

oraz ewentualne wprowadzenie 

oczekiwanych zmian; 

 rozważenie zmniejszenia minimalnej 

liczby uczestników – regulują to 

corocznie zarządzenia Rektora, WZZJK 

nie ma na nie wpływu. 

Przygotowany przez KZZJK Katedry Filologii 

Germańskiej zawierał uwagi m.in. na temat:  

 konieczności większego zobligowania 

studentów do pracy własnej, 

szczególnie z przedmiotów 

wymagających rozwiniętej kompetencji 

językowej na początku toku studiów;  

 pozytywny stosunek studentów do 

praktyk.  

 Wskazane jest wzmożenie prób 

aktywizacji studentów do samodzielnej 

pracy, np. w postaci ćwiczeń 

praktycznych. 

Raport KZZJK Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej podkreśla m.in.:  

 trudności studentów z formułowaniem 

własnych opinii i sądów, wynikające w 

znacznej mierze z niedostatków 

systemu edukacji w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych.  

 Problem częściowo mogłoby rozwiązać 

zwiększenie liczby zajęć, 

poprawiających te umiejętności. 

 

W raporcie KZZJK Katedry Słowiańszczyzny 

Wschodniej zwrócono m.in. uwagę na to, że:  

 właściwe dopasowanie przedmiotowych 

efektów kształcenia do możliwości 

studenta i efektów kierunkowych;  

 słabą znajomość języka rosyjskiego 

wśród studentów (niektórzy nie znają 

nawet jego podstaw przed podjęciem 

studiów). 

 Należy rozważyć zmiany treści 

programowych poszczególnych 

przedmiotów, tak aby w lepszym 

stopniu kształtować kompetencje 

językowe oraz uwzględniać w szerszym 

stopniu kształcenie umiejętności 

językowych na różnych przedmiotach, 

nie tylko praktycznej nauce języka 

rosyjskiego. 

W analizach ankiet autewaluacyjnych 

promotorów i recenzentów prac dyplomowych 

zwrócono uwagę m.in. na:  

 konieczność uwzględniania najnowszej 

literatury przedmiotu, 

 potrzebę przeprowadzania większej 

ilości zajęć z praktycznej edycji 

tekstów,  

 braki w warsztacie naukowym 

studentów 

 brak jednolitych standardów 

edytorskich dla prac dyplomowych 

 Promotorzy powinni śledzić nowości 

merytoryczne i metodologiczne oraz 

rozważać ich zasadność w odniesieniu 

do prac dyplomowych,  

 zachęta studentów do częstszego 

wykorzystywania indywidualnych 

konsultacji z promotorem (również 

drogą elektroniczną) i systematycznej 

pracy, 

 ze względu na różnorodność kierunków 

i ich specyfikę nierealne jest ustalenie 

jednolitych zasad na Wydziale 

Humanistycznym, warto jednak 

rozważyć tę kwestię w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych Wydziału. 

 

Alina Naruszewicz-Duchlińska            

     Przewodnicząca WZZJK 


