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akademickim 2013/14 
 

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 [przewodniczący 

KZZJK], 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.  

Szczegółowy opis załącznik 2. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

Pełną analizę sylabusów utrudnia fakt, że nie wszystkie są przygotowane 

terminowo. 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

 

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



2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Przeprowadzona analiza miała na celu dokonanie weryfikacji każdego 

przedstawionego narzędzia przede wszystkim pod kątem założonych, 

oczekiwanych efektów kształcenia przygotowanych dla każdego modułu. 

Oprócz tego podjęto zadanie odpowiedzi  na pytanie o odpowiedniość danego 

narzędzia w procesie sprawdzania uzyskanych efektów kształcenia. Zwracano 

także uwagę na zrozumiałość poleceń zawartych w narzędziach, klarowność 

formułowanych wytycznych, kompletność formułowanych oczekiwań 

dotyczących aspektów merytorycznych, technicznych, redakcyjnych prac, a 

także stronę wizualną, redakcyjną samych narzędzi. 

Szczegółowy opis załącznik 2. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

brak 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Przedstawione do weryfikacji narzędzia sprawdzania efektów kształcenia 

zostały ocenione pozytywnie. Komisja nie odnotowała żadnego przykładu 

narzędzia, którego forma i treść budziłyby zastrzeżenia z punktu widzenia 

możliwości weryfikowania efektów kształcenia. 

 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. (Załącznik do oceny). 

………….. 

b. Wnioski. 

…………. 

III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

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

KZZJK) 


