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OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA 

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 

 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  

Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytet Śląski 

 

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. 

 

I. Informacje wstępne. 

 

1. Kierunek, poziom, formy studiów. 

 

Kierunek: Politologia. 

Poziom: studia I i II stopnia 

Formy: stacjonarne i niestacjonarne  

 

2. Zespół przygotowujący ocenę.  

 

 prof. UŚ dr hab. M. Mitręga 

 dr Miron Lakomy 

 

Zespół został powołany decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego 30 listopada 2012 roku 

Z ramienia Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w ocenie kierunku 

uczestniczyła Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr Katarzyna Czornik 

 

 

 

 

1. Zespół opiniujący ocenę (minimum kadrowe) 
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Lista pracowników stanowiących minimum kadrowe na kierunku politologia znajduje się w 

załączniku.  

 

II. Ocena efektów kształcenia. 

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 politologii 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 INPiDz 

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, 5 hospitacji dydaktycznych, 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. 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

 

c) Wnioski i propozycje zmian. 
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KZZJK oraz Dyrekcja INPiDz za wątpliwe uznały zapisy WSZJK, według których prace 

dyplomowe powinny być ponownie sprawdzane przez innych samodzielnych pracowników 

naukowych. Są to działania wątpliwe z punktu widzenia idei oraz dobrych obyczajów w 

Uniwersytecie Śląskim. Co więcej, nakładanie nowych obowiązków na pracowników 

samodzielnych automatycznie ograniczy ich czas, który mogliby poświęcić nowym 

przedsięwzięciom badawczym. 

 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia.  

 

W roku akademickim 2012/2013 nie przeprowadzono analizy narzędzi weryfikacji 

efektów kształcenia. Zgodnie z regulaminem KSZJK na politologii, 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. 

 

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 
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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.  

 

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

KZZJK) 

 

W ramach zmian doskonalących proponuje się poszerzenie oferty dydaktycznej Instytutu 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa o dwa nowe kierunki: bezpieczeństwo narodowe oraz 

doradztwo polityczne i publiczne oraz uruchomienie specjalności „Współczesne Stosunki 

Międzynarodowe” na II stopniu politologii. Innym sposobem wzmocnienia i uzupełnienia 

oferty dydaktycznej INPiDz może być wprowadzenie studiów podyplomowych. 

 

 

 

 

................................................... 

prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga 

................................... 

dr Katarzyna Czornik 

................................ 

dr Miron Lakomy 

 


