
Ocena efektów kształcenia na kierunku HISTORIA 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  

Historia, studia licencjackie i magisterskie, studia stacjonarne i zaoczne 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia 

3. Zespół opiniujący
1
 ocenę 

Dr hab. Piotr Boroń, dr hab. Norbert Rogosz, Mateusz Witek 

 

II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

a. Wyniki analizy. 

Weryfikacja efektów kształcenia przeprowadzona była w formie ankietowania studentów, 

hospitacji oraz sprawdzenia sylabusów. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

W roku akademickim 2012/13 WSZJK był dopiero w przygotowaniu zatem trudno o 

sformułowanie konstruktywnych uwag o trudnościach, czy dobrych praktykach. 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w kształceniu na kierunku historia.  

 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Przeprowadzono analizę narzędzi weryfikacji efektów kształcenia dla pięciu przedmiotów. 

We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono zgodność narzędzia 

weryfikacyjnych z założonymi efektami kształcenia oraz wymogami sformułowanymi w 

sylabusie. Nie przeprowadzono weryfikacji ocen prac dyplomowych z uwagi na wchodzący 

dopiero w trakcie roku akademickiego Wydziałowy System Zapewniani Jakości Kształcenia. 



b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

Brak uwag 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Nie ma możliwości analizy efektów kształcenia przy egzamnach ustnych. Założony z 

Uniwersyteckim Systemi punkt jest martwy i prowadzi do nierówności  - sprawdzeniu 

podlegają narzędzia weryfikacji ujawnione przez prowadzących i przedstawione do 

weryfikacji. Dla egzaminów ustnych można jedynie przeprowadzić analizę list pytań. 

Powoduje to, że ta część systemu UZJK staje się nielogiczna i zbędna. 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. 

Zarówno WSZJK jak też KSZJK weszły w życie na wiosnę roku akademickiego 2012/13. 

Przeprowadzanie analizy wyników sesji egzaminacyjnej byłoby bezprawne, albo dało jedynie 

wyniki cząstkowe dla sesji letniej.  

b. Wnioski. 

Jakiekolwiek wnioski będzie można sformułować dopiero po pełnym roku działania KSZJK. 

III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

W wyniku przeprowadzonej przez KSZJK analizy efektów kształcenia nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości w procesie dydaktycznym. Widoczne jest to także w wysokiej 

ocenie zajęć w ankietach studentów. Problemem jest natomiast nabór na studia magisterskie 

studentów, którzy nie przeszli kursu zajęc z dziejów powszechnych i polskich na studiach 

licencjackich.  

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

KZZJK) 

WSZJK dopiero będzie działał w pełni od roku 2013/14. Na formułowanie wniosków i 

propozycji jest zbyt wcześnie. 
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1
  Można opinię minimum kadrowego uzyskać bezpośrednio na zebraniu z jego uczestnikami. 


