
Ocena efektów kształcenia na kierunku filozofia 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 

 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia 

3. Zespół opiniujący
1
 ocenę 

Minimum kadrowe na kierunku Filozofia 

 

II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

Ewaluacja zajęć dydaktycznych jest przeprowadzana w Instytucie Filozofii – zgodnie z 

procedurami określonymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia – 

dwukrotnie w ciągu roku akademickiego. W semestrze zimowym roku akademickiego 

2012/2013 ewaluacji poddano ogółem zajęcia prowadzone przez 17 nauczycieli 

akademickich na kierunku filozofia. 

a)  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 wyniosła 4,83, 

najniższa zaś osiągnęła wartość 3,72. Łącznie 10 zajęć uzyskało średnią ocen 

przekraczającą 4,5, przy czym noty przekraczające 4,7 uzyskało 5 pracowników. 

Tylko dwie osoby uzyskały wynik poniżej 4,0. 

                                                           
1
 Można opinię minimum kadrowego uzyskać bezpośrednio na zebraniu z jego uczestnikami. 



Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocenionych zajęć 

wyniosła 4,47. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że zajęcia 

prowadzone w Instytucie Filozofii na kierunku filozofia są przez studentów na 

ogół oceniane dobrze lub bardzo dobrze – świadczy o tym fakt, że blisko 3/4 

poddanych ocenie zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,5. Można uznać, 

że zajęcia te prowadzone są w sposób poprawny, satysfakcjonujący studentów. 

Pozwala to wnioskować o realizacji zakładanych efektów kształcenia.  Z kolei 

bardziej kompleksowe działania naprawcze powinny zostać podjęte w odniesieniu 

do tych zajęć, które ocenione zostały najniżej (poniżej 4,0). Proponuje się 

następujące działania naprawcze: 

-  hospitacje o charakterze doskonalącym – proponuje się nauczycielowi, którego 

zajęcia zostały ocenione nisko wizytację zajęć, które ocenione zostały najwyżej 

- wprowadzenie nowych metod i narzędzi dydaktycznych, jak również weryfikacja 

dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć.   

a) zauważone trudności, nieprawidłowości. 

Nie zauważono istotnych trudności, czy błędów formalnych związanych z 

przygotowaniem sylabusów i ich zgodności z modułami podmiotowymi.  

b) Wnioski i propozycje zmian 

 Umożliwienie publikowania i dokonywania korekt w sylabusach  przez 

pracowników. 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a) Przeprowadzona analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia (testów, prac 

pisemnych, listy pytań egzaminacyjnych) wykazała zgodność ich z treściami zajęć 

przedstawionymi w sylabusie oraz efektami kształcenia przewidzianymi dla 

danego modułu. 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a)  Na kierunku Filozofia letnią sesję egzaminacyjną zaliczyło 224 studentów 

(08.11.2013).  Około 1/5 studentów zdawało egzamin w drugim terminie. W roku 

2012/2013 nie było na filozofii  egzaminu komisyjnego. Wyniki egzaminów 

potwierdzają, że studenci są dobrze przygotowani do zaliczeń przedmiotowych i 

egzaminów. 



 

 

III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca  

Z uwagi na fakt, że System Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Filozofia 

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 wdrożone zostały wyłącznie te procedury zawarte w SZJK, które 

stanowią kontynuację dotychczasowych dobrych praktyk (m.in. ankietyzacja zajęć 

dydaktycznych, spotkania z interesariuszami zewnętrznymi). Ponadto 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.  

Wskazane powyżej ograniczenia sprawiają, że nie da się do końca miarodajnie 

ocenić realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 na kierunku 

filozofia. Niemniej jednak, pozytywnie ocenić należy realizację tych działań, które 

stanowią kontynuację realizacji dobrych praktyk, jak również stwierdzić można, że 

w analizowanym okresie podjęte zostały czynności zmierzające do przygotowania 

wdrożenia pozostałych procedur przewidzianych w SZJK.  

 

2. Propozycje zmian doskonalących (z uwzględnieniem wniosków z innych prac 

KZZJK)  

- 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. 

- zmniejszenie limitu  studentów na zajęciach ćwiczeniowych. 

 

 


