
Ocena efektów kształcenia na kierunku Praca Socjalna 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  

Praca Socjalna, studia I-go Stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny  

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie: Prof. zw. dr hab. 

Kazimiera Wódz, dr Sabina Pawlas-Czyż, dr Witold Mandrysz [kierownik 

zespołu], Marek Ptak [przedstawiciel studentów]  

3. Zespół opiniujący
1
 ocenę 

Minimum kadrowe na kierunku Praca Socjalna: Prof. zw. dr hab. Kazimiera 

Wódz, Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz, dr hab. Tomasz Nawrocki, dr Krystyna 

Faliszek, Dr Jolanta Klimaczk-Ziółek, Dr Ewa Leśniak-Berek, Dr Dorota 

Nowalska-Kapuścik, Dr Sabina Pawlas-Czyż, Dr Dobroniega Trawkowska, Dr 

Krzysztof Łęcki, Dr Witold Mandrysz 

 

II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

a. Wyniki analizy. 

Analiza sylabusów. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy sylabusów można stwierdzić że w 

ramach większości modułów są określone efekty kształcenia i metody ich 

weryfikacji. Przy czym należy podkreślić, że w odniesieniu do ubiegłego roku 

akademickiego dotyczyło to jedynie modułów realizowanych w ramach 

Pierwszego roku studiów na kierunku Praca Socjalna, gdyż jedynie na tym 

roku wdrażany jest program studiów w oparciu o Krajowe Ramy 

kwalifikacji.  

Potrzeba tworzenia sylabusów zgodnych z wymaganiami KRK (z opisem 

modułowych efektów kształcenia, metodami ich weryfikacji itd.) były 

omawiane wielokrotnie na zebraniach połączonych zespołów Studium Pracy 

Socjalnej i Zakładu Badań Kultury Współczesnej.  

 

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



Przy okazji omawianiu różnych kwestii dotyczących dydaktyki, programu 

studiów, działań związanych z Zapewnieniem Jakości Kształcenia na 

kierunku Praca Socjalna na taką potrzebę zwracała również uwagę dr Ewa 

Leśniak-Berek dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Socjologii.  

 

Analiza wyników ocen zajęć dydaktycznych.  

 

W semestrze zimowym ubiegłego roku akademickiego na kierunku Praca 

Socjalna, przeprowadzono ankiety ocen zajęć dydaktycznych w odniesieniu 

do sześciu przedmiotów realizowanych przez siedmiu nauczycieli 

akademickich (w przypadku jednego przedmiotu poddano ocenie zarówno 

wykład jak i ćwiczenia, gdzie obie formy zajęć prowadzą inni nauczyciele. 

Średnia ocen dla nauczycieli akademickich wynosi 4,36. Tylko jeden 

nauczyciel uzyskał ocenę niższą niż 4 (3,79), natomiast troje nauczycieli 

uzyskało ocenę powyżej 4,5, gdzie najwyższą oceną było 4,77. 

W semestrze letnim ocenie poddano sześć przedmiotów realizowanych przez 

taką samą liczbę prowadzących. Średnia ocen to 4,28, przy czym dwie osoby 

uzyskały oceny poniżej 4 (3,42; 3,48) natomiast 3 powyżej 4,5, gdzie 

najwyższą oceną było 5. 

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

Pełną analizę sylabusów utrudnia fakt, że nie wszystkie są przygotowane 

terminowo. W przypadku niektórych sylabusów pojawiał się brak jasno 

określonych kryteriów oceniania. Zauważone braki i potrzeby zmian (w 

odniesieniu do generalnych wniosków z analizy sylabusów nie zaś 

indywidualnych sylabusów) były dyskutowane na zebraniu połączonych 

zespołu Studium Pracy Socjalnej i Zakładu Badań Kultury Współczesnej 

zamykającym ubiegły rok akademicki wraz z sugestiami dotyczącymi 

potrzebą opracowania sylabusów modułowych na kolejny rok akademicki.    

 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Wyniki ewaluacji stanowiły podstawę do opracowania planu hospitacji 

realizowanych w obecnym roku akademickim. 

 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Dokonując analizy narzędzi weryfikacji efektów kształcenia KZZJK 

poddawał analizie sylabusy odpowiednich modułów z opisanymi w nich 

narzędziami, jak i udostępnione przez niektórych prowadzących narzędzi, 

które wykorzystywali w praktyce pracy dydaktycznej (wzory testów, 

zagadnienia do kolokwiów, wytyczne do pisania prac zaliczeniowych, 

projektów, prezentacji). 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

W większości przypadków stwierdzono adekwatność narzędzi weryfikacji 

efektów kształcenia do opisanych w modułach efektów kształcenia. W 

niektórych przypadkach zwrócono uwagę na brak pełnego pływania się 



założonych efektów kształcenia z możliwością ich weryfikacji przy 

wykorzystaniu opisanych w modułach narzędzi weryfikacji.    

c. Wnioski i propozycje zmian. 

W tych przypadkach w których narzędzia weryfikacji efektów kształcenia 

wydawały się nie wystarczające zasugerowano osobom odpowiedzialnym za 

prowadzenie modułu zweryfikowanie możliwości osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia, bądź opracowanie/zmodyfikowanie narządzi weryfikacji 

w taki sposób aby dawały one możliwość pełnej weryfikacji osiągania 

zakładanych w module efektów kształcenia.  

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. (Załącznik do oceny). 

Z przeprowadzonej analizy wyników sesji egzaminacyjnych po pierwszym 

roku studiów wynika że z pośród 54 studentów 32 osoby w ubiegłym roku 

akademickim uzyskały średnią wyższą niż 4,0 przy czym najwyższa średnia to 

4,8. Najniższa średnia dla tego rocznika to 3,44.  

………………   

(oczekiwanie na informacji szczegółowe dot. średniej ocen z sesji egzaminacyjnych 

z rozbiciem na moduły) 

b. Wnioski. 

Taka średnia ocen dla całego rocznika, może być uznana za wysoką. Pozostaje 

jednak pytanie czy taki wynik przekłada się na osiągnięcie przez studentów 

wszystkich zakładanych modułowych i kierunkowych efektów kształcenia. Z 

przeprowadzonej analizy sylabusów i narzędzi weryfikacji efektów 

kształcenia której wyniki były opisane wcześniej, można domniemywać że co 

do zasady odpowiedź będzie twierdząca, w niektórych tylko przypadkach 

potrzebne będą modyfikacje bądź zmiany.  

Pojawia się również konkluzja, iż sposób oceniania realizowany przez 

niektórych nauczycieli akademickich nie do końca pokrywa się z założeniami 

KRK. Skala ocen odniesiona do efektów kształcenia powinna zakładać na 

przykład, że ocenę bardzo dobrą mogą otrzymać studenci którzy osiągnęli 

wszystkie zakładane efekty kształcenia  

 

III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

Dokonując podsumowania przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w 

odniesieniu do Pierwszego roku studiów na kierunku Praca Socjalne, jako 

jedynego rocznika który w ubiegłym roku akademickim realizował swój 

program w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, można przyjąć że opisane 

modułowe efekty kształcenia na tym roku wpisują się w zakładane 

kierunkowe efekty kształcenia. Z przyczyn oczywistych nie mogą ich 

zaspakajać w 100%, do tego stanu można będzie dojść dopiero kiedy 

wszystkie roczniki na tym kierunku będą realizowane w oparciu o KRK.  

Większość modułów ma jasno określone modułowe efekty kształcenia i dobrze 

dobrane narzędzia weryfikacji osiągania przez studentów tych efektów. W 

niektórych przypadkach potrzebne są uzupełnienia w odniesieniu do narzędzi 



bądź zmiany w kontekście zakładanych efektów modułowych.  

 

Analiza wyników oceny zajęć dydaktycznych wskazuje sugeruje że w ocenie 

studentów w większości zajęcia oceniane są dobrze bądź bardzo dobrze o 

czym świadczy średnia ocen na poziomie 4,3.   

 

Dobrze należy również ocenić średnią ocen studentów uzyskaną w ubiegłym 

roku akademickim, gdzie blisko 60% studentów uzyskało średnią 4,0 i wyżej. 

  

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

KZZJK) 

W efekcie przeprowadzanych analiz jak i innych prac dotyczących 

opracowania sprawozdania i oceny efektów kształcenia na kierunku Praca 

Socjalna pojawia się potrzeba podjęcia działań pozwalających na 

poszukiwanie większej korelacji pomiędzy ocenami jakie przyznają 

poszczególni studenci poszczególnym modułom a efektami kształcenia, które 

w ramach tych modułów mogą osiągać. Aby zachować zasadę anonimowości 

badań a jednocześnie aby móc dokonać jakiejkolwiek korelacji w wyżej 

wspomnianym zakresie należałoby narzędzia ewaluacji zajęć zintegrować z 

indywidualnymi kontami studentów w ramach systemu USOS, a wypełnienie 

formularza oceny zajęć dydaktycznych powinno być jednym z elementów 

niezbędnych zaliczenia semestru.  

Pozwoliłoby to na generowanie danych dotyczących oceny zajęć 

dydaktycznych dokonywanych przez studenta z jednoczesnym ich 

odniesieniem do wyników osiąganych przez tego studenta w ramach danego 

modułu.  

Wyniki te opracowywane przez Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów, 

będą mogły być kierowane do analizy do poszczególnych Instytutów i 

KZZJK. Porównując takie dane z zapisanymi w sylabusach efektami 

kształcenia i narzędziami ich weryfikacji, wyżej wymienione podmioty będą 

mogły dokonać realnej i rzeczowej oceny zajęć jak i prowadzących je 

nauczycieli, a także przygotować plan hospitacji zajęć.    


