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

Historia sztuki, studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

- dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda 

- dr hab. Irma Kozina 

- dr Aneta Borowik 

- dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 

- dr Karolina Stanilewicz 

- dr Jerzy Gorzelik 

- mgr Ryszard Szopa 

3. Zespół opiniujący ocenę 
- dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda 

- dr hab. Irma Kozina 

- dr Aneta Borowik 

- dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 

- dr Karolina Stanilewicz 

- dr Jerzy Gorzelik 

- mgr Ryszard Szopa 

 

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

a. Wyniki analizy. 

Na zebraniach pracowników Zakładu Historii Sztuki kilkakrotnie omawiano 

potrzebę wypracowania sylabusów zgodnych z wymaganiami KRK. Do momentu 

sporządzenia sprawozdania sylabusy dostarczone zostały jedynie przez część 

pracowników zakładu.  

Wśród studentów przeprowadzono ankietę, ustalając ocenę sześciu przedmiotów 

prowadzonych przez sześcioro pracowników ZHS. Spośród nich jedna osoba 

uzyskała ocenę poniżej 4,0 (3,96), natomiast dwie powyżej 4,5. Średnia ocen 

wyniosła 4,33. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

Na zebraniu Zakładu Historii Sztuki zwrócono uwagę na braki w dostarczonych 

sylabusach i konieczność terminowego ich dostarczania. Podkreślono potrzebę 

zawarcia w sylabusach sprecyzowanych kryteriów oceniania.  

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Dokonana na zebraniu Zakładu Historii Sztuki zwrócono uwagę na brak 

terminowego dostarczania sylabusów. Podkreślono potrzebę zawarcia w 

sylabusach sprecyzowanych kryteriów oceniania. 



 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia dokonana przez KZZJK objęła 

sylabusy odpowiednich modułów, sprawozdania dostarczone przez prowadzących 

poszczególne moduły oraz udostępnione przez niektórych prowadzących 

narzędzia, wykorzystywane w procesie dydaktycznym, jak zagadnienia do 

kolokwiów i egzaminów, spis literatury itp. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

W większości przypadków stwierdzono prawidłowy dobór narzędzi weryfikacji 

efektów kształcenia do opisanych w modułach efektów kształcenia.  

c. Wnioski i propozycje zmian. 

W kilku przypadkach osobom odpowiedzialnym za prowadzenie modułu 

zaproponowano weryfikację możliwości osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. W celu polepszenia sposobu oceny efektów kształcenia w przyszłości 

zobowiązano sekretariat kierunku do wykonywania zestawów statystycznych ocen 

uzyskiwanych z poszczególnych modułów. Materiały te posłużą do dalszych 

analiz. 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. (Załącznik do oceny). 

Zazwyczaj skala ocen w przypadku poszczególnych modułów jest zróżnicowana. 

Około 10 % studentów uzyskuje zawsze wyniki bardzo dobre, pozostali utrzymują 

się na poziomie dobrym i przeciętnym. 

b. Wnioski. 

Studenci lepiej radzą sobie w przypadku modułów obejmujących materiał, z 

którym po raz pierwszy zetknęli się w czasie studiów. W przypadku zajęć z 

zakresu starożytności, średniowiecza i nowożytności oraz nauk pomocniczych 

historii sztuki, bazujących na wiedzy historycznej, podstawowym problemem staje 

się brak wiedzy początkowo zakładanej. To powoduje uzyskiwanie efektów 

kształcenia niższych od zamierzonych. 

 

III. Podsumowanie 
1. Ocena podsumowująca 

Dokonana analiza wskazuje, że opisane modułowe efekty kształcenia wpisują się 

w zakładane kierunkowe efekty kształcenia. 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, że w ocenie studentów w 

większości zajęcia oceniane są dobrze bądź bardzo dobrze o czym świadczy 

średnia ocen na poziomie 4,47.   

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

KZZJK) 

Na zebraniach zakładu zaproponowano wykorzystanie ćwiczeń w celu 

uzupełnienia ogólnej wiedzy z zakresu historii i historii kultury, której student nie 

opanował na wcześniejszych etapach kształcenia. Wskazano także na podnoszoną 

przez studentów w ankietach potrzebę wprowadzenia lektoratu z łaciny. 


