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Ocena efektów kształcenia na kierunku doradztwo filozoficzne i 

coaching w roku akademickim 2012/13 
 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia §11 ust. 2. 

(przewidziana również we wzorze WSZJK – dział 4.9 Roczna ocena efektów kształcenia) 

 

I. Informacje wstępne 

1. Kierunek, poziom, formy studiów  

Filozofia, studia I i II stopnia, stacjonarne 

 Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

 Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Doradztwo 

Filozoficzne i Coaching, w składzie dr Piotr Machura, dr hab. Mariusz Wojewoda 

(przewodniczący) 

3. Zespół opiniujący ocenę 

 Minimum kadrowe na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching: dr Aleksander 

Bańka, dr Piotr Machura, dr Marta Ples, dr Agnieszka Woszczyk, dr Agnieszka Wesołowska, 

dr Krzysztof Wieczorek, dr hab. Krzysztof Szymanek, dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ 

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon 

 

II. Ocena efektów kształcenia 

 1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

 a) Wyniki analizy  

 Ewaluacja zajęć dydaktycznych była przeprowadzana w Instytucie Filozofii – zgodnie 

z procedurami określonymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Hospitacja zajęć dydaktycznych została przeprowadzona. 

 Przeprowadzono 8 ankiet na studiach I stopnia. Skala ocen, jaką posługiwali się 

słuchacze zawierała się między 1 (ocena najniższa) a 5 (ocena najwyższa). Kryteria, według 

których ocenione zostały zajęcia były następujące: organizacja zajęć, komunikatywność, 

interaktywność, terminowość i dostępność, kryteria oceny, postawa wobec studentów.  

 Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia 

ocen sformułowana przez studentów w odniesieniu do zajęć prowadzonych wyniosła 4,91, 
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najniższa zaś osiągnęła wartość 4,36. Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie 

wszystkich ocenionych zajęć wyniosła 4,62. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala 

stwierdzić, że zajęcia prowadzone w Instytucie Filozofii na kierunku Doradztwo filozoficzne 

i coaching są przez studentów oceniane dobrze lub bardzo dobrze. Można uznać, że zajęcia te 

prowadzone są w sposób poprawny, satysfakcjonujący studentów. Pozwala to wnioskować o 

realizacji zakładanych efektów kształcenia. Spośród ankietowanych 4 osoby otrzymały wynik 

powyżej 4,5. 

 Osoby prowadzące zajęcia, w odniesieniu do których sformułowano ocenę niższą niż 

4,5 powinny podjąć działania doskonalące, polegające m.in. na uatrakcyjnieniu formuły zajęć, 

wprowadzeniu nowych metod dydaktycznych. 

 Przeprowadzono analizę sylabusów przygotowanych dla kierunku Doradztwo 

filozoficzne i coaching i uznano, że są one zgodne z odpowiadającymi im modułami. Nie 

przeprowadzono analizy prac dyplomowych 

 b) Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

 Nie zauważono istotnych trudności, czy błędów formalnych związanych z 

przygotowaniem sylabusów i ich zgodności z modułami podmiotowymi.  

 c) Wnioski i propozycje zmian 

 Należy zapewnić umożliwić publikowania sylabusów w formie elektronicznej, w 

sposób dostępny dla studentów, oraz umożliwić dokonywanie w nich korekt. 

 

 2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

 a) wyniki analizy 

 Weryfikacja efektów kształcenia odbywała się za pośrednictwem testów, 

sprawdzianów pisemnych, egzaminów ustnych, pisemnych, esejów, analiz przypadków. 

Sposoby te były zgodne z modułami. Kryteria ocen, będące częścią modułów zostały 

udostępnione na stronie Instytutu Filozofii   

 b) Nie zauważono istotnych trudności związanych z procesem weryfikacji. Na tym 

etapie studiów część studiujących osób ciągle rozważa wybór interesującego dla siebie 

kierunku. Niekiedy studenci pierwszego roku (ok. 10%) rezygnuje z wybranego kierunku i 

szuka innego. Wskazane byłoby dotarcie do osób niezdecydowanych i ewentualne 

przekonanie ich o potrzebie studiowania. 
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 3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

 a) Wyniki analizy. 

 Ogólna liczba osób zdających egzaminy na kierunku Doradztwo filozoficzne i 

coaching to 76, w pierwszym terminie egzaminy zdało 40 osób, w drugim terminie 18 osób. 

Obecnie ilość osób studiujących na I i II roku to 212. 

 b) Wyniki egzaminów potwierdzają, że studenci są dobrze przygotowani do zaliczeń 

przedmiotowych i egzaminów. 

 

III. Podsumowanie 

 1. Ocena podsumowująca 

 System Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Doradztwo filozoficzne i 

coaching został opracowany w drugiej połowie roku akademickiego 2012/2013, a jego 

przyjęcie przez Radę Instytutu Filozofii nastąpiło w maju 2013 roku, za datę początkową 

obowiązywania większości procedur przewidzianych w SZJK przyjęto 1 października 2013 

roku. W związku z powyższym w roku akademickim 2012/2013 wdrażane są dopiero 

procedury związane z SZJK, takich jak ankietyzacja zajęć dydaktycznych, spotkania z 

interesariuszami zewnętrznymi. Niektóre procedury, jak np. ocena efektów kształcenia 

wynikająca z analizy prac dyplomowych czy badanie poziomu satysfakcji osób kończących 

studia mogą zostać wdrożone dopiero po zakończeniu cyklu dydaktycznego, realizowanego z 

uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji, co nastąpi po roku akademickim 2013/2014.  

To sprawia, że nie da się do końca miarodajnie ocenić realizacji efektów kształcenia w roku 

akademickim 2012/2013 na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching. Niemniej jednak, 

pozytywnie ocenić należy realizację tych działań, które stanowią kontynuację dobrych 

praktyk realizowanych na kierunku. W analizowanym okresie podjęte zostały czynności 

zmierzające do przygotowania wdrożenia pozostałych procedur przewidzianych w SZJK.  

 

 2. Propozycje zmian doskonalących 

 a) Zmniejszenie limitu osób w grupach na zajęciach ćwiczeniowych i 

konwersatoriach,  

 b) Wskazane jest skrócenie terminu opracowania wyników ankiet ewaluujących 

zajęcia dydaktyczne (w szczególności tych, które przeprowadzane są w semestrze letnim) tak, 

by wyniki wszystkich przeprowadzonych w danym roku ankiet mogły zostać uwzględnione w 

rocznej ocenie efektów kształcenia. 
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