
Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 r. 

Działanie Ustalenia, czynności i zalecenia 

Sprawdzanie i weryfikacja 

programów studiów, uwzględniające 

wymogi Krajowych Ram 

Kwalifikacji oraz procedury Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej 

Dokumentacja planów i programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 

Humanistycznym UWM spełnia wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji i procedury Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

  

Po wdrożeniu wewnętrznego systemu kontroli i oceny jakości kształcenia obecnie w trybie bieżącym 

prowadzone są prace jego doskonalenia, zgodnie z harmonogramami funkcjonowania KZZJK i WZZJK, 

m.in. przez aktualizację i nowelizację dotychczasowych procedur i ich lepsze dostosowanie do realiów 

akademickich. 

  

Zmiany dotyczące modyfikacji efektów kształcenia są ustalane na poziomie jednostek organizacyjnych 

(KZZJK) i Wydziału (WZZJK, Rada Wydziału Humanistycznego) oraz wdrażane przez prowadzących w 

ramach aktualizacji sylabusów przedmiotowych (z wykorzystaniem analiz ankiet autoewaluacyjnych, 

procedura WSZJK-SI-1). 

  

Programy studiów na r. akad. 2015/16 uwzględniają wytyczne, zawarte w Uchwale Nr 634 Senatu UWM z 

dnia 19 grudnia 2014 w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

dotyczących uchwalania programu studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów 

studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

Uwzględniono także Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów 



studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia. 

  

Rozwiązania szczegółowe przyjęte na Wydziale i odzwierciedlone w raportach KZZJK przedstawiały się 

w analizowanym okresie następująco: 

- w Katedrze Filologii Germańskiej podjęto decyzję o korekcie programów studiów dla specjalności 

filologia germańska i specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania języka niemieckiego; 

- Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM zdecydował się na zmiany w planach studiów 

oraz weryfikację i korekty efektów kształcenia na I i II stopniu historii, I i II stopniu stosunków 

międzynarodowych oraz na I stopniu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; 

- Instytut Filologii Polskiej i Logopedii wprowadził drobne zmiany w planach obu prowadzonych 

kierunków, na logopedii uwzględniono perspektywę powołania II stopnia tego kierunku; 

- Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej opracował projekt nowych interdyscyplinarnych kierunków 

studiów: lingwistyka w biznesie (I stopień, we współpracy z Katedrą Filologii Germańskiej i Wydziałem 

Nauk Ekonomicznych), komunikacja międzykulturowa w Europie (studia II stopnia w języku rosyjskim); 

- w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej podjęto również działania korygujące dotychczasową 

punktację ECTS i lepsze jej dostosowanie do rzeczywistego wkładu pracy studentów; 

- Katedra Filologii Angielskiej wdrożyła jednolite efekty kształcenia dla kierunku filologia, które zastąpiły 

odrębne efekty dla specjalności filologia angielska oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie języka 

angielskiego. W związku z tym zmodyfikowano sylabusy przedmiotowe; 

-w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zsynchronizowano program studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach I i II stopnia (zlikwidowano powtarzające się 

przedmioty), jak również program dwóch specjalności na studiach I stopnia, Ponadto, zgodnie z 

zaleceniami, zlikwidowano większość przedmiotów 15-godzinnych, dla usprawnienia procesu kształcenia. 



Uaktualnianie koncepcji kształcenia i 

sylwetki absolwenta 

Sylwetki absolwentów kierunków i specjalności prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UWM 

uwzględniają wytyczne, zawarte w Uchwale Nr 578 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu zarządzania 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie zarządzania finansami, kadrami oraz 

jakością kształcenia w obszarze określania sylwetki/profilu absolwenta, opracowanych w ramach realizacji 

projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”. 

  

Z raportów KZZJK wynika, że 

- zmodyfikowano w niewielkim stopniu sylwetkę absolwenta historii, stosunków międzynarodowych oraz 

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; 

- Katedra Filologii Germańskiej planuje aktualizację sylwetki absolwenta w maju 2016 roku. Wiąże się to 

ze zmianami w efektach kształcenia i programie studiów; 

- w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii powołano Radę Programową, której uwagi będą uwzględniane 

w modyfikacji koncepcji kształcenia i sylwetki absolwenta; 

- w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej w związku z planowanymi nowymi kierunkami kształcenia 

(lingwistyka w biznesie, komunikacja międzykulturowa w Europie) opracowano nowe koncepcje 

kształcenia i opracowano nowe sylwetki absolwenta; 

- w celu lepszego ukazania specyfiki kierunku zmodyfikowano sylwetkę absolwenta dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 

Rozpatrywanie pisemnych sugestii od 

pracowników i studentów dotyczące 

propozycji zmian w programie 

studiów, sylabusach i programach 

nauczania; 

Propozycje zmian w programach studiów, sylabusów i programach nauczania są dokonywane na Wydziale 

Humanistycznym na podstawie: 

- przeprowadzanych w poszczególnych jednostkach badań ankietowych, 



podejmowanie decyzji o ich 

wdrożeniu według istniejących 

procedur 

- pisemnych i ustnych sugestii studentów i pracowników, 

- analizy ankiet autoewaluacyjnych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (procedura WSZJK-SI-1). 

  

Wnioski z powyżej wymienionych dokumentów są uwzględniane w tworzeniu i weryfikacji sylabusów na 

kolejny cykl kształcenia. 

  

KZZJK zaproponowały m.in. następujące szczegółowe rozwiązania: 

- wprowadzenie przedmiotu wiedza o krajach niemieckojęzycznych na filologii germańskiej i specjalności 

nauczycielskiej w zakresie nauczania języka niemieckiego; 

- od r. 2016/17 na studiach II stopnia  w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

wprowadzona zostanie specjalność radiowo-telewizyjna oraz komunikacja wizerunkowa w celu 

zahamowania odpływu studentów; 

- zwiększenie liczby godzin ćwiczeniowych z gramatyki opisowej na I stopniu filologii polskiej, zmianę 

nazw przedmiotów i modyfikację treści programowych: wiedza o kulturze → główne problemy literatury i 

kultury XIX i XX wieku oraz język nowych mediów → wiedza o mediach; 

- na logopedii dzięki pozyskaniu dodatkowych środków od Rektora UWM doposażono zaplecze 

dydaktyczne kierunku, uwzględniając sugestie wykładowców z innych wydziałów, prowadzących zajęcia 

na logopedii. Na podkreślenie zasługuje też powstanie bogato wyposażonego gabinetu logopedycznego; 

- na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze zmodyfikowano układ przedmiotów 

w poszczególnych semestrach, aby ich treści lepiej ze sobą korelowały, wprowadzono antropologię 

kultury, zmieniono filozofię z etyką na filozofię, zwiększono liczbę godzin z historii sztuki, zmniejszono z 

historii państwa i społeczeństwa na ziemiach pruskich do 1945 roku oraz historii Warmii i Mazur po roku 



1945; 

- Katedra Filologii Angielskiej zdecydowała o usunięciu z oferty kształcenia specjalności nauczycielskiej 

w zakresie języka angielskiego na niestacjonarnych studiach II stopnia ze względu na nadmierne 

obciążenie studentów zajęciami. 

Uwzględnianie przy korekcie 

programu studiów wyników ankiet i 

sprawozdań Biura Karier 

dotyczących ścieżki zawodowej 

absolwentów 

Podobnie jak w zeszłym roku Biuro Karier nie upublicznia wyników swoich badań. Z podawanego na 

stronie: http://www.uwm.edu.pl/kariera/o-nas spis zadań wynika, że takie analizy nie są przeprowadzane, a 

sprawozdania nietworzone. 

W ramach WZZJK przeprowadzono analizę przygotowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału 

adaptacyjnego UWM w Olsztynie” raportu z badania ankietowego na temat „Losy zawodowe 

absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, przeprowadzonego wśród 

absolwentów rocznika 2013/2014. Na jej podstawie opracowano szczegółowy raport z badania 

ankietowego na temat „Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

– Wydział Humanistyczny”, przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014. Jest on dostępny 

pod adresem: 

http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=1625&Itemid=130 

Zgłaszanie kierownictwu jednostki 

propozycji potrzebnych modyfikacji 

zasad rekrutacji na kierunku 

Na logopedii wprowadzono egzamin kompetencyjny, pozwalający ocenić predyspozycje kandydatów na 

studia do wykonywania zawodu logopedy. 

  

Pozostałe jednostki nie zgłosiły potrzeby modyfikacji zasad rekrutacji na prowadzone przez nie kierunki. 

  

Przewodnicząca WZZJK 

Alina Naruszewicz-Duchlińska 
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