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OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA W ROKU 

AKADEMICKIM 2013/2014 

 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

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 studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Kierunku Politologia 

 

3. Zespół opiniujący ocenę  

 

Minimum kadrowe na kierunku Politologia 
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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 ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Kierunku Politologia wraz z Dyrekcją 

Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa podjął prace w tym względzie. Dokonano 

analizy ankiet oceny zajęć dydaktycznych. KZZJK wziął pod uwagę następujące kryteria: 

poziom organizacji zajęć, komunikatywność i interaktywność prowadzącego, terminowość 

odbywania zajęć i dostępności prowadzącego, postawę wobec studentów oraz przedstawienie 

kryteriów oceny końcowej. Wnioski z analizy ankiet są następujące — większość 

pracowników Instytutu jest oceniana przez studentów wysoko. Średnia ocen w skali 1–6 

wynosi ok. 4,5. Zespół przeprowadził również kontrolę hospitacji zajęć dydaktycznych.  

W roku akademickich 2013/2014 odbyło się 7 hospitacji. Nie wykazały one 

nieprawidłowości. Analizie poddane zostały również praktyki zawodowe. Ponadto dokonano 

również analizy modułów i sylabusów dla kierunku Politologia. 

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W ramach dobrych praktyk w efekcie 

przeprowadzonych przez Zespół prac należy wskazać wprowadzenie przez mgra Pawła 

Grzywnę wymogu dostarczenia pisemnej oceny praktyki studenckiej wystawionej przez 

praktykodawcę. Mgr Grzywna zauważył, że zdecydowana większość studentów takie opinie 

uzyskała i były to opinie pozytywne. Należałoby zastanowić się nad wdrożeniem takich 

rozwiązań wobec wszystkich studentów odbywających praktykę zawodową. 

 

c. Wnioski i propozycje zmian 

 

W celu wdrożenia zapisów WSZJK został powołany Zespół ds. Oceny Prac 

Dyplomowych. Zadaniem Zespołu jest dokonywanie analizy prac dyplomowych oraz kart 

recenzji. 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 
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W związku z faktem konieczności dokonywania analizy weryfikacji efektów 

kształcenia raz na trzy lata Zespół zdecydował się odroczyć planowaną w roku akademickim 

2013/2014 analizę na rok akademicki 2014/2015. 

Aby zapewnić zasadność i efektywność narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, 

KZZJK wraz z Dyrekcją INPiDz zwrócił się z prośbą do osób prowadzących weryfikację  

w poszczególnych modułach o dokonanie powtórnej analizy przyjętych rozwiązań. W efekcie 

dokonane zostały zmiany w niektórych sylabusach i modułach na rok akademicki 2013/2014. 

 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

 

Dyrekcja INPiDz otrzymuje informację z Dziekanatów o liczbie studentów 

studiujących na poszczególnych latach, specjalnościach i trybach. Pozwala to na 

dostosowanie liczby grup do aktualnej liczby studentów. W celu podjęcia działań Zespół 

otrzymał od Dyrekcji kopię Sprawozdania nt. sytuacji liczebnej grup. 

Analiza wyników sesji potwierdza wniosek wyciągnięty przez KZZJK w ramach 

oceny w roku 2012/2013, że największe trudności w nauce mają studenci pierwszego roku,  

co w niektórych przypadkach skutkuje ich rezygnacją ze studiów. W kolejnych latach liczba 

studentów nie ulega większym zmianom, 

 

III. Podsumowanie 

 

1. Ocena podsumowująca 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Kierunku Politologia 

stwierdził, że podjęte przez Zespół i Dyrekcję Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

działania przyczyniły się do osiągnięcia stanu rzeczy, zgodnie z którym studenci w ramach 

poszczególnych modułów uzyskują niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 

społeczne. Dlatego też możliwe jest osiągnięcie wzorca określonego w sylwetce absolwenta 

kierunku Politologia I i II stopnia. 

W związku z wieloma innymi obowiązkami pracowniczymi członków Zespołu jego 

działalność w głównej mierze skupia się na współpracy Dyrekcją Instytutu w celu 

opracowania i wdrożenia podstawowych tzw. „twardych”, dokumentów i procedur 
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wymaganych w ramach KRK. W dalszym okresie przewiduje się zwiększenie działań 

mających na celu pomoc w pełnej realizacji tzw. „miękkich” zaleceń zawartych  

w propozycjach efektów kształcenia. 

 

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

KZZJK) 

 

W roku akademickim 2013/2014 zakończone zostały prace mające poszerzenie oferty 

dydaktycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa o dwa nowe kierunki: 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne. Ponadto 

uruchomiona została specjalność: Usługi społeczne w politykach publicznych. Należałoby 

rozważyć uruchomienie studiów podyplomowych. 

Zespół zaopiniował także merytorycznie pismo Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych 

do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w sprawie liczebności grup na poszczególnych 

specjalnościach. 
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