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.I. Informacje wstępne. 

 

.I.1. Kierunek, poziom, formy studiów. 

 

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Poziom: studia I i II stopnia 

Formy: stacjonarne i niestacjonarne  

 

      I.2.  Zespół przygotowujący ocenę.  

 

   dr hab. Prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk 

   dr Mirosława Wielopolska-Szymura 

Zespół został powołany decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 30 

listopada 2012 roku. 

 

 

II. Ocena efektów kształcenia. 

II.1.  Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny. 

a) Wyniki analizy. 

    W ramach zadania „Monitorowanie realizacji efektów kształcenia” Kierunkowy Zespół 

Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wraz z 

Dyrekcją Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa podjął szereg działań w tym zakresie. 

Przede wszystkim, dokonano analizy ankiet oceny zajęć dydaktycznych. W ramach ankiety badano 



poziom organizacji zajęć, komunikatywność i interaktywność prowadzącego, terminowość 

odbywania zajęć i dostępność prowadzącego, postawę wobec studentów oraz przedstawienie 

kryteriów oceny końcowej. Analiza ankiet pozwala na stwierdzenie, że większość pracowników  

zakładów związanych z kierunkiem (Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikacji Społecznej) 

oceniana jest bardzo wysoko przez studentów. Średnia ocen w skali 1-6 wynosi ok. 4.4.  Po drugie, 

KZZJK przejęła nadzór organizacyjny nad hospitacjami. W ciągu roku akademickiego 

przeprowadzono, zgodnie z regulaminem, 2 hospitacje dydaktyczne, które nie wykazały żadnych 

nieprawidłowości. Po trzecie, monitorowano realizację efektów kształcenia w ramach praktyk 

zawodowych. W tym celu prześledzono wybraną wyrywkowo część dokumentacji. Ponadto KZZJK 

na posiedzeniu opracował i przyjął wzór ankiety dla studentów odbywających praktyki. Zostanie on 

wdrożony od roku akademickiego 2013/2014. Po czwarte, dokonano analizy sylabusów i opisów 

modułów, w których nastąpiły merytoryczne zmiany. Po piąte wreszcie, prześledzono program 

kształcenia na politologii.  

Wszystkie działania podjęte przez KZZJK wskazywały jednoznacznie, iż założone efekty 

kształcenia w ramach poszczególnych modułów są realizowane.  

 

b) Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

   Zasadniczą trudnością jaką stwierdzono jest zbyta mała liczbą etatów w dwóch zakładach 

prowadzących dydaktykę dla studentów kierunku (Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikacji 

Społecznej). 17 pracowników etatowych (12 w Zakładzie Dziennikarstwa i 5 w Zakładzie 

Komunikacji Społecznej) prowadzia zajęcia dla 424 studentów stacjonarnych I i II stopnia oraz 259 

studentów niestacjonarnych I i II stopnia. Taka sytuacja generuje nadgodziny i w przekonaniu 

KZZJK grozi obniżeniem jakości i poziomu zajęć.  

 

          c)   Wnioski i propozycje zmian. 

      W związku z powyżej opisaną sytuacją – KZZJK dziennikarstwa proponuje zwiększenie liczby 

etatów, co pozwoliłyby na powołanie nowych, bardziej jednorodnych zakładów, których 

problematyka badawcza  lepiej odpowiadałaby wymogom kształcenia oraz lepiej służyłaby jakości 

dydaktyki i badań naukowych. 

 

 

II.2.  Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia.  

 

W roku akademickim 2012/2013 nie przeprowadzono analizy narzędzi weryfikacji efektów 

kształcenia. Zgodnie z regulaminem KSZJK na dziennikarstwie, tego typu działania podejmowane 



są raz na trzy lata. Ze względu na wczesne stadium wdrażania Kierunkowego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia, zdecydowano, iż sprawdzenie narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

odbędzie się w roku akademickim 2013/2014. 

Aby zapewnić zasadność i efektywność narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, KZZJK wraz z 

Dyrekcją INPiDz zwróciło się do osób prowadzących weryfikację w poszczególnych modułach z 

prośbą o dokonanie powtórnej analizy przyjętych rozwiązań. Stanowiło to podstawę dokonania 

zmian w niektórych sylabusach i opisach modułów na rok akademicki 2013/2014. 

 

II.3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych.  

 

Dyrekcja INPiDz w październiku i grudniu każdego roku akademickiego otrzymuje informacje z 

poszczególnych dziekanatów o ilości studentów studiujących na poszczególnych latach, 

specjalnościach oraz trybach. Pozwala to na elastyczne dostosowanie ilości grup do aktualnej liczby 

studentów. Podjęte działania wykazują, że największe trudności w nauce mają studenci na 

pierwszym roku. W kolejnych latach jak również na drugim stopniu liczba studentów pozostaje bez 

większych zmian.  

 

III.  Podsumowanie. 

 

III.1.Ocena podsumowująca. 

 

Wszystkie działania podejmowane przez Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na 

politologii oraz Dyrekcję Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jednoznaczne wskazują na 

skuteczność przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji efektów kształcenia. Studenci w ramach 

poszczególnych modułów uzyskują niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. 

Pozwala to na osiągnięcie wzorca określonego w sylwetce absolwenta politologii I i II stopnia.  

 

          III.2.  Propozycje zmian doskonalących (z uwzględnieniem wniosków z innych prac KZZJK). 

 

     W ramach zmian doskonalących proponuje się poszerzenie oferty dydaktycznej kierunku 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna o dwie nowe specjalności: nowe technologie w 

dziennikarstwie oraz ekonomika i zarządzanie mediami. 

         Kolejną zmiana dokonalącą byłoby zwiększenie liczby etatów dla pracowników 

prowadzących zajęcia ze studentami kierunku ( w tym dla praktyków pracujacych w zawodach 

medialnych), co pozwoliłyby na powołanie nowych, bardziej jednorodnych zakładów, których 



problematyka badawcza  lepiej odpowiadałaby wymogom kształcenia oraz lepiej służyłaby jakości 

dydaktyki i badań naukowych. 

 

                                                                         …....................................................                                                        

                                                          (dr hab. prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk)  

                                                               

                                                                 ….....................................................  

                                                                           ( dr Mirosława Wielopolska- Szymura) 

 


