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Ocena efektów kształcenia na kierunku SOCJOLOGIA  
w roku 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  

SOCJOLOGIA 

specjalności: 

a) studia I stopnia: 

 Socjologia Miasta i Regionu (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Socjologia Organizacji i Zarządzania (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna (studia stacjonarne i 

niestacjonarne), 

 Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie (studia stacjonarne i niestacjonarne); 

b) studia II stopnia: 

 Komunikacja Społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Organizowanie Społeczności Lokalnej (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Socjologia: Program Ogólny (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Studia Miejskie (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

 Zarządzanie Pracą Socjalną i Ekonomia Społeczna (studia stacjonarne). 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku SOCJOLGIA w składzie: 

dr Agata Zygmunt – przewodnicząca 

prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki 

dr Andrzej Górny 

Dominik Skurzok – student 

 

3. Zespół opiniujący ocenę 

Minimum kadrowe na kierunku socjologia. 
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II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

Analiza form weryfikacji efektów kształcenia objęła następujące elementy: 

 analizę wyników ankiety ewaluującej zajęcia dydaktyczne, 

 analizę sylabusów, 

 analizę wyników monitorowania realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk 

studenckich; 

 analizę wyników hospitacji zajęć dydaktycznych; 

 analizę prac magisterskich pod kątem realizacji efektów kształcenia. 

 

a. Wyniki analizy. 

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY EWALUUJĄCEJ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 ewaluacji poddano ogółem 31 zajęć 

prowadzonych w Instytucie Socjologii na kierunku socjologia, z czego: 

 5 zajęć prowadzonych było przez osoby spoza Instytutu Socjologii; 

 26 zajęć prowadzonych było przez pracowników Instytutu Socjologii. 

 Wśród ewaluowanych zajęć:  

 24 prowadzone były na studiach pierwszego stopnia,  

 7  było prowadzonych na studiach drugiego stopnia. 

Ewaluacji poddane zostały różne formy zajęć: 

 18 wykładów, 

 7 zajęć ćwiczeniowych, 

 6 seminariów. 

Skala ocen, jaką posługiwali się słuchacze zawierała się między 1 (ocena najniższa) a 5 

(ocena najwyższa). Kryteria, według których ocenione zostały zajęcia były następujące: organizacja 

zajęć, komunikatywność, interaktywność, terminowość i dostępność, kryteria oceny, postawa 

wobec studentów. 

Analizie poddano odrębnie zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Socjologii i 

wykładowców z zewnątrz. 

W przypadku ewaluacji zajęć prowadzonych przez osoby spoza Instytutu rozpiętość ocen 

wynosiła od 4,48 do 3,12, przy czym dwie osoby osiągnęły ocenę powyżej 4,0. Średnia 

arytmetyczna obliczona na podstawie ocen zajęć prowadzonych przez pracowników 

niezatrudnionych w Instytucie Socjologii wyniosła 3,93. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć prowadzonych przez 

pracowników Instytutu pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia ocen, sformułowana przez 

studentów w odniesieniu do zajęć prowadzonych przez troje pracowników akademickich wyniosła 

4,96, najniższa zaś osiągnęła wartość 2,93. Łącznie 21 zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 

4,0, przy czym noty wyższe niż 4,5 uzyskało łącznie 13 pracowników. W przypadku zajęć 

prowadzonych przez pięciu wykładowców przeciętna ocen nie przekroczyła 3,83. Średnia 

arytmetyczna obliczona na podstawie ocen zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu 

Socjologii wyniosła 4,37. 
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W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 ewaluacji poddano ogółem 26 zajęć 

prowadzonych w Instytucie Socjologii na kierunku socjologia, z czego: 

 7 zajęć prowadzonych było przez osoby spoza Instytutu Socjologii; 

 19 zajęć prowadzonych było przez pracowników Instytutu Socjologii. 

 Wśród ewaluowanych zajęć:  

 14 prowadzone były na studiach pierwszego stopnia,  

 12 było prowadzonych na studiach drugiego stopnia. 

Ewaluacji poddane zostały różne formy zajęć: 

 12 wykładów, 

 11 zajęć ćwiczeniowych, 

 3 seminaria. 

Skala ocen, jaką posługiwali się słuchacze zawierała się między 1 (ocena najniższa) a 5 

(ocena najwyższa). Kryteria, według których ocenione zostały zajęcia były następujące: organizacja 

zajęć, komunikatywność, interaktywność, terminowość i dostępność, kryteria oceny, postawa 

wobec studentów. 

Analizie poddano odrębnie zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Socjologii i 

wykładowców z zewnątrz. 

W przypadku ewaluacji zajęć prowadzonych przez osoby spoza Instytutu rozpiętość ocen 

wynosiła od 5,0 do 3,88, przy czym sześć osób osiągnęło ocenę powyżej 4,0. Średnia arytmetyczna 

obliczona na podstawie ocen zajęć prowadzonych przez pracowników niezatrudnionych w 

Instytucie Socjologii wyniosła 4,44. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć prowadzonych przez 

pracowników Instytutu pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia ocen, sformułowana przez 

studentów w odniesieniu do zajęć prowadzonych przez jednego z pracowników akademickich 

wyniosła 4,86, najniższa zaś osiągnęła wartość 2,93. Łącznie 16 zajęć uzyskało średnią ocen 

przekraczającą 4,0, przy czym noty równe lub wyższe niż 4,5 uzyskało łącznie 9 pracowników. W 

przypadku zajęć prowadzonych przez trzech wykładowców przeciętna ocen nie przekroczyła 3,81. 

Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie ocen zajęć prowadzonych przez pracowników 

Instytutu Socjologii wyniosła 4,33. 

 

ANALIZA SYLABUSÓW 

 Analiza sylabusów przeprowadzona przez KZZJK objęła te sylabusy, w których dokonano 

zmian merytorycznych w porównaniu do poprzedniego roku, jak również sylabusy do modułów, 

które realizowane będą po raz pierwszy (dotyczy do trzecich lat studiów pierwszego i drugiego 

stopnia). Analiza uwzględniała następujące elementy: 

 zgodność sylabusów z opisami modułów, zwłaszcza w odniesieniu do zakładanych efektów 

kształcenia i metod ich weryfikacji;  

 różnorodność sposobów/metod weryfikacji efektów kształcenia i ich adekwatność w 

stosunku do wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie student powinien osiągnąć 

 kompletność i czytelność danych, zwłaszcza w części dotyczącej sposobów weryfikacji; 

 efekty kształcenia modułu pod kątem możliwości ich osiągania w ramach opisanych w 

sylabusie treści i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów. 

Przeprowadzona analiza nie wykazała istotniejszych nieprawidłowości w treściach 

sylabusów. Nauczyciele opracowujący sylabusy odnieśli się w nich do efektów kształcenia 
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zawartych w opisach modułów, dostosowując do nich treść zajęć. Prawidłowo zostały także 

opisane narzędzia weryfikacji efektów kształcenia – jedynie w trzech przypadkach nauczyciele 

zostali poproszeni o doprecyzowanie zasad zaliczenia modułu. W każdym przypadku zastosowano 

się do uwag KZZJK i poprawiono sylabus. Konstrukcja sylabusa generuje konieczność współpracy 

pomiędzy osobami realizującymi zajęcia w ramach jednego modułu, co – jak pokazuje 

przeprowadzona analiza – na ogół skutkuje spójną koncepcją zajęć oraz komplementarnością treści 

realizowanych w ramach wykładu oraz ćwiczeń. 

 

ANALIZA WYNIKÓW MONITOROWANIA REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH PRAKTYK 

STUDENCKICH 

 Procedura monitorowania realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2013/2014 

dotyczyła studentów drugiego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego i drugiego roku 

studiów II stopnia.  

 Ze względu na zróżnicowaną formę praktyk prowadzonych na różnych specjalnościach 

studiów I stopnia, procedura sprawdzenia realizacji efektów kształcenia odnosiła się przede 

wszystkim do studiów na specjalności Socjologia reklamy i komunikacja społeczna. Studenci na 

specjalnościach: Socjologia miasta i regionu oraz Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie realizują 

praktyki terenowe w wymiarze 4 tygodni (po 4 semestrze). Praktyki terenowe poprzedzone są 

zajęciami „Przygotowanie praktyk” w wymiarze 15 godzin, w trakcie których studenci zapoznają się 

z praktycznymi sposobami prowadzenia badań społecznych, opracowują koncepcje oraz 

przygotowują narzędzia badawcze. W semestrze zimowym (5) studenci na zajęciach „Opracowanie 

praktyk” (15 godzin) omawiają doświadczenia zdobyte w trakcie badań terenowych oraz analizują i 

opracowują zebrany materiał empiryczny. W semestrze letnim 2013/2014 studenci II roku 

realizowali w ramach przedmiotu „Przygotowanie praktyk” badania terenowe. Podczas zajęć 

omawiana była tematyka, której miały dotyczyć badania nt. świadomości ekonomicznej Polaków. 

Opracowano również kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz wywiadu pogłębionego. Badania 

były prowadzone w jednej z katowickich dzielnic,  Bogucicach. Każdy student otrzymał komplet 

pięciu kwestionariuszy ankiety do zrealizowania (z respondentami o określonych cechach 

społeczno-demograficznych) oraz kwestionariusz wywiadu (do przeprowadzenia z jednym 

respondentem o określonych cechach społeczno-demograficznych). Realizacja efektów kształcenia 

będzie mogła zostać oceniona dopiero po zaliczeniu przez studentów trzeciego z modułów 

(„Opracowanie praktyk”), co nastąpi po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015. 

Z kolei celem praktyk odbywanych przez studentów specjalności Socjologia reklamy i 

komunikacja społeczna jest konfrontacja wiedzy teoretycznej powziętej w trakcie studiów z 

realnym funkcjonowaniem oraz strukturą instytucji i firm, poznanie zasad rządzących rynkiem 

pracy, zdobycie doświadczeń mających procentować w przyszłości w zdobywaniu i wykonywaniu 

pracy zawodowej. Uwagi instruktora praktyki w miejscu jej odbywania wraz z dokonana przez 

niego oceną studenta, znajdują się w sprawozdaniu, które studenci składają po wykonaniu pracy w 

ramach praktyk. Sprawozdanie zawiera także ocenę własną studenta, w której praktykant odnosi 

się zarówno do przydzielonych mu zadań, jak i przedstawia osobiste opinie na temat opiekuna 

praktyki, miejsca pracy i wykonywanej pracy. Do tej części sprawozdania pracodawca nie ma 

wglądu. Studenci otrzymują zaliczenie z przedmiotu „Przygotowanie praktyk” w semestrze V na 

podstawie weryfikacji dokumentów (zawierających w/w informacje i oceny) składanych po 

wykonaniu swoich obowiązków w czasie przewidzianym na realizacje praktyki. Czas trwania 
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praktyk to cztery tygodnie. Zwykle dotyczy to tygodni wakacyjnych, lecz ze względu na trudności ze 

znalezieniem odpowiednich, dla zainteresowań studentów, placówek i z ustaleniem 

odpowiadających obu stronom terminów, wyjątkowo dopuszcza się możliwość „przesunięcia” 

terminu praktyk na miesiące przed, lub po wakacjach. W roku akademickim 2013/2014 studenci 

Socjologii reklamy i komunikacji społecznej w większości przypadków odbyli praktyki w agencjach 

reklamowych, agencjach PR i biurach promocji. Ponadto miejscem praktyk były firmy świadczące 

np. usługi poligraficzne, a także agencje reklamowo-informacyjne i agencje reklamowo-usługowe, 

które nie posiadają nazw własnych – są firmowane nazwiskami właścicieli. Studenci odbywali także 

praktyki w redakcjach radiowych, telewizyjnych, prasowych, jak również redakcjach portali 

internetowych („Portal Mariacka.eu”). Często wybieranymi przez studentów miejscami służącymi 

do odbycia praktyki są urzędy miast, gmin i inne instytucje państwowe i samorządowe. Inne 

instytucje to np. te związane z doradztwem, organizacją szkoleń, spotkań integracyjnych Ponadto 

studenci SRiKS znaleźli zatrudnienie w placówkach, które bezpośrednio nie funkcjonują na rynku 

reklamowym, czy też ich działalność profilowa nie dotyczy bezpośrednio mediów czy szeroko 

rozumianej komunikacji społecznej; firmy te jednakże mają w swojej strukturze oddziały zajmujące 

się reklamą i marketingiem oraz kontaktem z klientem, co zakłada konieczność profesjonalnej 

obsługi biur handlowych w tych instytucjach. 

W składanych przez studentów sprawozdaniach ważne miejsce zajmują opinie 

pracodawców, którzy oceniają zaangażowanie praktykantów, ich przydatność dla funkcjonowania 

firmy, wskazują na ich dobre strony i słabe punkty. Opinie wydawane przez pracodawców są w 

ogromnej większości przypadków wyczerpujące, obszerne i przygotowane starannie, rzadziej 

zdarzają się oceny i opisy lapidarne. Przeważają oceny dobre i bardzo dobre. Jeśli pojawiają się 

oceny słabsze, łączą się one z oczekiwaniami pracodawców co do przejawiania przez praktykantów 

inicjatywy własnej w ramach realizowanej pracy. 

Uwagi pracodawców zatrudniających praktykantów, które powtarzają się w wielu 

przypadkach, odnoszą się głównie do obaw przejawianych przez studentów na początku 

odbywania praktyki, co do tego, czy Poradza sobie w warunkach realnego rynku. Da się jednak 

zauważyć, że – porównując z poprzednimi laty – owa niepewność studentów w tym zakresie, 

wyraźnie słabnie. Za główną słabość studentów (jeśli o takowej jest mowa w opinii pracodawców) 

uznawane jest forsowanie własnych pomysłów.  

Pomimo odbywania praktyk w różnych placówkach, firmach, instytucjach – ze względu na 

specyfikę studiowanego kierunku – przydzielane studentom zadania często były do siebie 

podobne.  

Do najczęściej powtarzających się należały: 

 przygotowywanie, gromadzenie i przetwarzanie materiałów prasowych i informacyjnych 

(nie tylko podczas pracy w redakcjach medialnych ale i służące do redakcji np. biuletynów 

powstających dla użytku wewnętrznego); 

 redakcja i moderacja tekstów; 

 możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach prac prowadzonych przez firmę, 

instytucję; 

 uczestnictwo w zadaniach realizowanych przez zespół; 

 pozyskiwanie, kontrahentów, klientów, kooperantów, sponsorów, inwestorów; 

 obsługa specjalistycznego sprzętu.  

 komunikacja z lokalnymi mediami;  
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 czynne uczestnictwo w projektowaniu i przygotowywaniu kampaniach promocyjnych 

 - komercyjnych,  

 - społecznych, 

 - politycznych; 

 archiwizacja danych; 

 porządkowanie dokumentacji; 

 przygotowywanie informacji na stronę internetową; 

 tworzenie pism urzędowych; 

 współpraca ze stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami;  

 pomoc przy sporządzaniu dokumentów petentom; 

Można mówić również – podobnie jak w przypadku podobieństwa zadań – mówić o rodzaju 

wspólnych „doświadczeń praktycznych” studentów SRiKS: 

 wprowadzanie w specyfikę pracy firmy; 

 poznawanie mechanizmów funkcjonowania placówki; 

 udział w przygotowywaniu strategii firmy, schematu komunikacji zewnętrznej i 

wewnętrznej; 

 praca koncepcyjna przy tworzeniu przekazu wizualnego, tworzenie reklamy od 

strony technicznej; 

 udział w organizacji imprez, spotkań, prezentacji, koncertów, szkoleń; 

 zaznajomienie się z technikami reklamowymi; 

 obsługa specjalistycznych urządzeń i programów; 

 przygotowywanie materiałów promocyjnych;  

 przygotowanie kampanii reklamowych; 

 pomoc przy przygotowywaniu wydruków wielkoformatowych; 

 uczestnictwo przy organizowaniu współpracy wewnątrz instytucji; 

 organizowanie targów, konferencji, szkoleń; 

 przygotowywanie przeglądu prasy;  

 tworzenie i zarządzanie bazami danych; 

 obsługa programów służących gromadzeniu danych osobowych; 

 prace archiwizacyjne; 

 uczestnictwo podczas prowadzenia negocjacji; 

 przeprowadzanie konsultacji telefonicznych; 

 współpraca z redakcjami radiowymi, telewizyjnymi; 

 poznawanie i opracowywanie zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania 

placówek i realizowanych przez nie przedsięwzięć; 

 oczekiwanie, że studenci będą wychodzić z własną inicjatywą;  

 poznanie głównych bolączek, z jakimi zmagać musi się kierownictwo placówek (np. 

edukacyjno-kulturalnych), wiążących się z zapewnieniem funduszy;  

 udział w procesie rekrutacji; 

 tłumaczenie materiałów promocyjnych; 

 przygotowywanie prezentacji multimedialnych; 

 możliwość wykazywania się umiejętnościami organizacyjnymi; 

 możliwość realizacji własnych pomysłów studenta; 
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 zapoznawanie się z zasadami BHP. 

Studenci sporządzają także sprawozdania własne, do których pracodawcy nie mieli wglądu. 

Głównie podkreślali:  

 ważność doświadczeń zdobytych podczas praktyki; 

 znaczenie przezwyciężania barier we wzajemnych kontaktach między studentem a 

pracodawcą; 

 możliwość doboru wykonywanych zadań;  

 pozytywne sygnały płynące ze strony (wymagającego) instruktora praktyk na temat 

pracy studenta; 

 poważne traktowanie praktykanta (niczym stałego pracownika); 

 pomoc innych pracowników firmy; 

 praca pozwala przezwyciężać wcześniejsze stereotypy na temat funkcjonowania 

firm, instytucji; 

 atrakcyjność pracy; 

 możliwość aplikacji wiedzy wyniesionej ze studiów; przekonanie o przydatności 

teorii w realizacji zadań praktycznych (z drugiej strony jednak pojawiały się opinie, 

że wykształcenie w zakresie komunikacji nie zawsze wydaje się koniecznie); 

 zwrócenie uwagi na znaczenie pracy w zespole;  

 praca praktykanta adekwatna do poziomu merytorycznego studenta (czasem go 

motywująco przewyższająca);  

 studenci podkreślają możliwość rzeczywistego poznania funkcjonowania firm „od 

kuchni”. 

W przypadku studentów studiów drugiego stopnia funkcję praktyk zawodowych spełniają 

realizowane w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej indywidualne projekty badawcze. 

Studenci samodzielnie projektują i przeprowadzają badania empiryczne, które stanowią integralną 

część ich prac dyplomowych. Weryfikacji efektów kształcenia w przypadku praktyk studentów 

studiów drugiego stopnia dokonują promotorzy (pełniąc tym samym funkcję opiekunów 

indywidualnych praktyk studenckich) na podstawie realizacji kolejnych etapów procesu 

badawczego. Poświadczeniem osiągnięcia efektów kształcenia jest w tym przypadku zaliczenie 

kolejnych części (A-D) modułu: seminarium magisterskie. 

Monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich polegało na 

sprawdzeniu, czy studenci uzyskali zaliczenie z części A, B, C i D modułu: seminarium magisterskie.  

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej (zaliczeń z modułu: seminarium magisterskie) nie 

wskazuje na trudności w zakresie osiągania przez studentów efektów kształcenia w ramach 

praktyk indywidualnych. 

 

ANALIZA WYNIKÓW HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Zgodnie z harmonogramem hospitacji opracowanym na rok akademicki 2013/2014 

przeprowadzono 6 hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku socjologia. 

Hospitacjom poddano 4 zajęcia ćwiczeniowe, jedno seminarium oraz jeden wykład. Cztery 

hospitacje przeprowadzone zostały w semestrze zimowym, dwie – w semestrze letnim. Dotyczyły 

one zarówno zajęć prowadzonych na studiach I, jak i II stopnia (po 3 hospitacje na każdym stopniu 

studiów).  Przeprowadzone hospitacje miały charakter kontrolujący warsztat dydaktyczny, przy 
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czym jedna z dotyczyła zajęć prowadzonych przez doktorantkę dla zapewnienia rozwoju jej 

umiejętności dydaktycznych oraz zagwarantowania właściwej jakości kształcenia dla studentów 

uczestniczących w tych zajęciach, natomiast pięć dotyczyło zajęć ocenionych w ankietach 

studenckich poniżej przeciętnej osiąganej w Instytucie Socjologii. Trzy wizytacje przeprowadziła 

Wicedyrektor IS ds. Dydaktycznych, jedna została zrealizowana przez wyznaczoną przez Dyrekcję IS 

osobę – samodzielnego pracownika nauki, zaś dwie przeprowadziła przewodnicząca KZZJK. W 

odniesieniu do hospitowanych zajęć sformułowano następujące wnioski: 

1) Sposób organizacji hospitowanych zajęć oceniony został we wszystkich przypadkach 

pozytywnie. Nie zgłoszono też zastrzeżeń odnośnie punktualności odbywania zajęć. 

2) Wszystkie hospitowane zajęcia zostały ocenione pozytywnie, biorąc pod uwagę zgodność 

ich treści z programem przedmiotu. 

3) We wszystkich przypadkach wskazano na zróżnicowanie metod dydaktycznych. Czworo 

spośród sześciorga wykładowców wykorzystało podczas zajęć sprzęt audiowizualny. 

4) Nie zgłoszono zastrzeżeń odnośnie sposobu określenia celów dydaktycznych 

hospitowanych zajęć. 

5) Sposób prowadzenia zajęć nie wzbudził większych zastrzeżeń ze strony hospitujących. We 

wszystkich przypadkach pozytywnie oceniono przygotowanie prowadzących do zajęć, jak 

również ich postawę wobec studentów. Wykładowcy zachęcali studentów do dyskusji, 

zadając pytania problemowe i porządkując wypowiedzi słuchaczy. Uwagi krytyczne 

sformułowano jedynie w odniesieniu do jednej z wykładowczyń – wskazano na trudności w 

zrozumieniu niektórych spośród zadawanych przez nią pytań  przez studentów. 

6) Ogólna ocena kryteriów i sposobu oceniania jest w przypadku wszystkich wizytowanych 

zajęć pozytywna, niemniej jednak w trzech kartach hospitacji zwrócono uwagę na brak 

dostatecznie precyzyjnych ocen podsumowujących całość wypowiedzi studentów, jak 

również n abrak poinformowania konkretnych studentów o odnotowaniu ich aktywności 

podczas zajęć. 

7) Pozytywnie oceniano merytoryczne przygotowanie studentów do zajęć, jakkolwiek w 

przypadku trzech wizytowanych zajęć pojawiły się zastrzeżenia odnośnie poziomu ich 

aktywności oraz zaangażowania w dyskusję. Podkreślano, że nie wszyscy studenci zabierają 

głos, widoczne było też ich zróżnicowane zainteresowanie poruszaną problematyką. 

8) W przypadku hospitowanych zajęć specjalizacyjnych pozytywnie oceniono użyteczność 

uzyskanej w ramach zajęć wiedzy, umiejętności i kompetencji w praktyce zawodowej. 

W odniesieniu do wszystkich hospitowanych zajęć sformułowano oceny pozytywne (w skali 

ocen: wyróżniająca, pozytywna, zadowalająca, negatywna). W uzasadnieniu ocen stwierdzano: 

a. odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, pozwalający na uzyskanie przez studentów 

określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji; 
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b. adekwatność stosowanych metod pracy do osiągnięcia wyznaczonych celów 

dydaktycznych; 

c. wykazywaną przez prowadzących umiejętność organizowania zajęć, komunikowania się ze 

słuchaczami, w tym moderowania dyskusji i angażowania w nią studentów. 

 

 

ANALIZA PRAC MAGISTERSKICH POD KĄTEM REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. 

Analiza prac dyplomowych przygotowanych i obronionych na kierunku socjologia w roku 

akademickim 2013/2014 dotyczyła prac magisterskich. Procedurą nie objęto prac licencjackich z 

uwagi na fakt, że pierwszy rocznik studiów stacjonarnych realizujących program zgodny z KRK 

ukończy studia w roku akademickim 2014/2015. 

Analizy dokonali członkowie Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

kierunku socjologia. Drogą losowania wyłoniono 20 prac, które stały się przedmiotem prac  

Zespołu (stanowi to ok. 10% wszystkich obronionych w tym roku w Instytucie prac magisterskich). 

Wnikliwa analiza wybranych prac prowadzi do wniosków wskazujących na właściwe prowadzenie 

seminariów dyplomowych przez promotorów oraz adekwatne ocenianie efektów prac 

dyplomantów przez recenzentów. Nie stwierdzono większych uchybień ani w przypadku samych 

prac, ani odnoszących się do nich recenzjach. 

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

 W wyniku analizy form weryfikacji efektów kształcenia dostrzeżono następujące trudności 

oraz nieprawidłowości: 

 problemy związane z egzekwowaniem sylabusów od nauczycieli wchodzących w skład 

minimum kadrowego, jak również tych, którzy zatrudnieni są w ramach godzin zleconych; 

 zgłaszane przez studentów studiów niestacjonarnych trudności związane z koniecznością 

pogodzenia codziennej pracy zawodowej z wymogiem odbycia miesięcznej praktyki; 

pracodawcy niechętnie przystają na nienormowany, bądź „rozregulowany” czas 

poświęcony obowiązkom praktykanta; 

 relatywnie niskie oceny z ewaluacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników 

spoza Instytutu Socjologii w semestrze zimowym; 

 utrzymujące się niskie oceny z ewaluacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kilkoro 

spośród pracowników Instytutu Socjologii; 

 

 Do dobrych praktyk zaliczyć można: 

 systematyczne (dwa razy w roku) przeprowadzanie badania oceniającego zajęcia 

dydaktyczne; 

 współpracę nauczycieli prowadzących wykłady z osobami prowadzącymi ćwiczenia w 

ramach tego samego modułu, która skutkuje wypracowaniem spójnej koncepcji zajęć, co 

uwidacznia się w treści sylabusa; 

 wysoki i satysfakcjonujący studentów poziom zajęć dydaktycznych, potwierdzony 

relatywnie wysokimi ocenami z ewaluacji zajęć prowadzonych przez pracowników 

Instytutu Socjologii; 
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 hospitacje zajęć dydaktycznych, które mają na celu doskonalenie warsztatu dydaktycznego 

wykładowców; 

 prowadzenie praktyk zawodowych na specjalności Socjologia reklamy i komunikacja 

społeczna ukierunkowanych na zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego. 

 

 

 

c. Wnioski i propozycje zmian 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ANALIZY WYNIKÓW ANKIETY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć prowadzonych przez 

pracowników spoza Instytutu Socjologii wskazuje na relatywnie niskie oceny sformułowane przez 

studentów (dotyczy to semestru zimowego). Prawdopodobne jest, że wynikają one ze specyfiki 

przedmiotów wykładanych przez tych wykładowców, która nie jest bezpośrednio powiązana z 

głównym nurtem socjologii. Niezależnie jednak od powodów niskich ocen należy zwrócić 

szczególną uwagę na dobór kompetentnych wykładowców spoza Instytutu.  

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala również stwierdzić, że zajęcia prowadzone 

na kierunku socjologia przez pracowników Instytutu Socjologii są przez studentów na ogół 

oceniane dobrze lub bardzo dobrze – świadczy o tym fakt, że ponad 80% poddanych ocenie zajęć 

prowadzonych zarówno w semestrze zimowym i letnim uzyskała średnią ocen przekraczającą 4,0. 

Można uznać, że zajęcia te prowadzone są w sposób poprawny, satysfakcjonujący studentów. 

Pozwala to wnioskować o realizacji zakładanych efektów kształcenia.  

 Z kolei kompleksowe działania naprawcze powinny zostać podjęte w odniesieniu do tych 

zajęć, które ocenione zostały najniżej (poniżej 4,0). Proponuje się następujące działania naprawcze: 

 hospitacje kontrolne, przeprowadzone w celu sprawdzeniu warsztatu dydaktycznego 
nauczyciela; 

 hospitacje o charakterze doskonalącym – proponuje się proponuje się nauczycielom, 
których zajęcia zostały ocenione nisko wizytację zajęć, które ocenione zostały najwyżej w 
ramach benchmarkingu wewnętrznego; 

 wprowadzenie nowych metod i narzędzi dydaktycznych, jak również weryfikacja 
dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć.  

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ANALIZY SYLABUSÓW 

 Analiza sylabusów nie wykazała istotnych błędów ich treści. We wszystkich przypadkach 

stwierdzono zgodność realizowanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami modułowymi.  

Wszystkie zawierały poprawnie sformułowane treści merytoryczne, określono w nich również 

właściwie sposoby weryfikacji efektów kształcenia. 

 W ramach udoskonalania stosowanych sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

proponuje się – zwłaszcza w przypadku zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych oraz laboratoryjnych – 

stosowanie więcej niż jednego narzędzia weryfikacji efektów kształcenia, co pozwoli na bardziej 

miarodajne sprawdzenie stopnia ich realizacji. 

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE MONITOROWANIA REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH PRAKTYK 

STUDENCKICH 
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 Analiza sprawozdań z praktyk studenckich wskazuje na prawidłowy ich przebieg oraz 

realizację zakładanych efektów kształcenia. Prowadzone praktyki są ukierunkowane na zdobycie 

przez studentów doświadczenia zawodowego zgodnego ze określoną specjalnością. Jedyna 

sygnalizowana trudność dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, którzy miewają problemy z 

odbyciem praktyk ze względu na konieczność pogodzenia ich z pracą zawodową. 

 

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ANALIZY WYNIKÓW HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Analiza wyników hospitacji zajęć dydaktycznych nie wykazała istotnych uchybień w 

sposobie prowadzenia i przebiegu zajęć. Wizytowane zajęcia ocenione zostały pozytywnie. 

Zalecenia sformułowane przez hospitujących dotyczyły: 

a. konieczności poprawienia interakcji w relacji prowadzący – student, polegającej na 

zachęcaniu słuchaczy do artykułowania własnych opinii oraz wyciągania wniosków oraz 

formułowaniu przez wykładowców bardziej wyczerpujących ocen dotyczących wypowiedzi 

studentów; 

b. zwiększenia zaangażowania studentów w wymianę poglądów i opinii; 

c. wprowadzenia większego zróżnicowania w sposobie prowadzenia zajęć, wykorzystania 

dodatkowych metod aktywizujących; 

d. kontynuowania dobrych praktyk, odnoszących się do wysoko ocenionych aspektów 

prowadzenia zajęć przez wykładowców. 

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE ANALIZY PRAC MAGISTERSKICH POD KĄTEM REALIZACJI EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Analiza wybranych prac prowadzi do wniosków wskazujących na właściwe prowadzenie 

seminariów dyplomowych przez promotorów oraz adekwatne ocenianie efektów prac 

dyplomantów przez recenzentów. Nie stwierdzono większych uchybień zarówno w przypadku 

samych prac, jak i odnoszących się do nich recenzji. 

W szczególności sprawdzający zwrócili uwagę na odpowiedni poziom merytoryczny i 

redakcyjny analizowanych prac. Ich treść jest zasadniczo zgodna z tematami sygnalizowanymi w 

tytułach. Oceny stanowiące podsumowanie recenzji przygotowanych przez promotorów i 

recenzentów są zgodne z treścią formułowanych opinii opisowych, ponadto w zdecydowanej 

większości są adekwatne do poziomu prac. Zestawienia bibliograficzne odpowiadają tematom 

realizowanym przez Autorów, chociaż ich zakres i objętość są zróżnicowane. 

Większość recenzji należy uznać za wyczerpujące, jednakże wśród analizowanych zdarzały 

się opinie zbyt powierzchowne. Zwrócono uwagę na pojawiające się incydentalnie w opiniach 

niektórych promotorów i recenzentów zdawkowe komentarze i posługiwanie się dosyć 

ogólnikowymi sformułowaniami. Wśród opiniowanych recenzji zdarzały się także niekiedy opinie o 

fragmentarycznym charakterze. Ich autorzy nie odnosili się odpowiednio wnikliwie do wszystkich 

aspektów prac stanowiących przedmiot oceny.  

Ponadto odnotowano przypadki recenzji sporządzonych odręcznie w sposób mało czytelny 

– ich lektura może stanowić trudność ze względu na charakter pisma autorów.   

W jednym przypadku odnotowano brak wpisanej oceny stanowiącej podsumowanie 

recenzji.  
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Powyższe uwagi krytyczne odnosiły się do jednostkowych sytuacji, niemniej dały one 

podstawę do sformułowania postulatów o stałe zwracanie uwagi przez promotorów i recenzentów 

na wnikliwość, kompletność i czytelność przygotowywanych opinii. Ogólna ocena dotycząca prac i 

odnoszących się do nich recenzji jest jednoznacznie pozytywna. Ich poziom jest odpowiedni – 

należy dbać, by został on utrzymany oraz zwrócić uwagę na eliminowanie wskazanych 

mankamentów.  

 

 

 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Analizie poddano ogółem 23 narzędzia weryfikacji efektów kształcenia o zróżnicowanym 

charakterze.   Wśród nich znalazło się 16 dotyczących zajęć realizowanych na studiach I stopnia i 8 

dotyczących zajęć realizowanych na studiach II stopnia. Oceniano 8 narzędzi weryfikujących efekty 

kształcenia realizowanego w formie wykładów, 14 dotyczących ćwiczeń i 1 opracowane dla 

weryfikacji efektów kształcenia w ramach zajęć seminaryjnych.  

Prowadzący zajęcia przedłożyli 5 szablonów testów, 5 zestawów zagadnień 

egzaminacyjnych, 4 zestawy wytycznych dotyczących przygotowania prezentacji, 3 zestawy 

wytycznych dotyczących przygotowania pracy pisemnej, 2 zestawy wytycznych do egzaminu, 2 

zestawy wymogów dotyczących aktywności własnej studentów, 1 zestaw wymogów związanych z 

przeprowadzeniem własnego przedsięwzięcia badawczego oraz  1 zestaw zagadnień do kolokwium 

zaliczeniowego.   

Analiza dokonana przez Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunku 

SOCJOLOGIA polegała przede wszystkim na weryfikacji materiałów przedstawionych przez 

prowadzących pod kątem zgodności założeń i celów stojących u podstaw konstruowania narzędzi z 

efektami kształcenia ujętymi w opisach poszczególnych modułów. Szczególną uwagę poświecono 

kwestii możliwości miarodajnego testowania  konkretnych efektów kształcenia przy wykorzystaniu 

narzędzi wykorzystywanych przez prowadzących. Podczas weryfikacji uwzględniono także stopień 

uszczegółowienia poszczególnych narzędzi, ich konstrukcję techniczną, formę redakcyjną, 

klarowność i komunikatywność.  

 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

 W wyniku analizy narzędzi weryfikacji efektów kształcenia dostrzeżono następujące 

nieprawidłowości: 

 nie dość wyraźne  i precyzyjne sformułowanie instrukcji do narzędzi (dotyczy pojedynczych 

przypadków). 

 Do dobrych praktyk zaliczyć można: 

 łączenie różnych form oceniania efektów kształcenia studentów w ramach jednego modułu 

np. sprawdzianów pisemnych i/lub ustnych ze sprawdzianami praktycznymi i/lub 

problemowymi; 

 adekwatność narzędzi weryfikacji efektów kształcenia do wymagań określanych przez 

wykładowców w sylabusach; 
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 szzególnie staranne przygotowywanie arkuszy testów pytań zamkniętych. 

 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Ogólna ocena przedstawionych przez prowadzących narzędzi jest jednoznacznie 

pozytywna, wysoko oceniono tak zawartość merytoryczną poszczególnych testów, zestawów 

zagadnień i wytycznych, jak i ich stronę redakcyjno-techniczną. Jednakże Zespół po szczegółowej 

analizie sformułował zalecenia ułatwiające dalsze doskonalenie procesu weryfikacji efektów 

kształcenia (są one przedstawione poniżej). 

 Ocena testów 

Przedłożone szablony testów spełniają w pełnym zakresie funkcję weryfikacyjną. Ich konstrukcja 

merytoryczna pozwala na ocenę efektów kształcenia ujętych w opisach modułów.  Tylko w jednym 

przypadku warto rozważyć poszerzenie zakresu problemów stanowiących przedmiot testu. Pod 

względem techniczno-redakcyjnym oceniane narzędzia prezentują odpowiedni poziom. Testy są 

przygotowane w sposób komunikatywny i klarowny. W niektórych przypadkach postulować można 

jedynie wyraźniejsze formułowanie instrukcji dotyczących sposobu udzielania odpowiedzi. 

Zabezpieczyć mogłoby to przed ewentualnymi pomyłkami wynikającymi z niezrozumienia 

konstrukcji poszczególnych pytań testowych. 

 Ocena wytycznych dotyczących przygotowania prac pisemnych i prezentacji 

Oceniane zestawy wytycznych określających treść i formę przygotowywania prac pisemnych i 

prezentacji sporządzone zostały właściwie. Obejmują one szerokie wachlarze problemowe 

wynikające z opisów poszczególnych modułów, a jednocześnie poszczególne umieszczone w nich 

zagadnienia sformułowane są w sposób precyzyjny. Dzięki takiej konstrukcji wytyczne pozwalają 

na adekwatną ocenę treści kształcenia ujętych w modułach. Ponadto w większości przypadków 

zestawy wytycznych zawierają także wystarczając uszczegółowione informacje dotyczące formy 

przygotowywanych prac i prezentacji. Zespół stwierdził jednak, że w kilku przypadkach 

poszczególne treści nie zostały wystarczająco dookreślone, a w jednym przypadku  warto byłoby 

uszczegółowić wymogi redakcyjne i merytoryczne.  

 Ocena zestawów zagadnień do egzaminów i kolokwiów 

Przedłożone zestawy zagadnień umożliwiają weryfikację efektów kształcenia ujętych w opisach 

modułów. Ich zakres jest odpowiednio  szeroki, a użyte przez Autorów sformułowania 

wystarczająco precyzyjne i klarowne. Pod względem redakcyjnym i technicznym zestawy 

przedłożone zagadnień również nie budzą żadnych zastrzeżeń. W niektórych przypadkach warto 

poprawić nieco ustrukturyzowanie zagadnień 

 Ocena wytycznych doprze prowadzeni własnego przedsięwzięcia badawczego oraz 

wymogów związanych z aktywnością własną studentów 

Przedłożone narzędzia ocenić należy jako wyczerpujące. Pozwalają one na weryfikację efektów 

kształcenia opisanych w modułach. Ich konstrukcja jest klarowna – wszystkie wymogi i zalecenia 

zostały jasno przedstawione i nie budzą wątpliwości.  
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3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. 

Procedura polegająca na analizie wyników sesji egzaminacyjnych nie została ujęta w 

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku socjologia, dlatego 

przeprowadzona została w sposób ogólny, w oparciu o dane uzyskane z dziekanatów. Analiza 

dotyczyła wyników sesji egzaminacyjnych studentów pierwszego i drugiego roku studiów 

pierwszego stopnia, jak również studentów pierwszego i drugiego roku studiów drugiego stopnia. 

Przeanalizowano zdawalność egzaminów w pierwszym terminie, jak również liczbę wpisów 

warunkowych. Te dwa wskaźniki stanowią wskaźnik opanowania przez studentów efektów 

kształcenia. 

W przypadku studentów pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego stopnia liczba 

ocen niedostatecznych uzyskiwanych w pierwszych terminach egzaminów nie przekraczała kilku 

(maksymalnie 8 w przypadku jednego modułu). Wyjątek stanowią następujące moduły: 

b. Mikrostruktury społeczne – 19 przystępujących do egzaminu w drugim terminie nie 

zdało go i uzyskało wpis warunkowy na kolejny rok studiów. Oznacza to, że mniej 

więcej co czwarty student pierwszego roku nie osiągnął efektów kształcenia 

zakładanych w ramach modułu.  

c. Metody badań społecznych – 13 przystępujących do egzaminu w drugim terminie nie 

zdało go i uzyskało wpis warunkowy na kolejny rok studiów. Oznacza to, że mniej 

więcej co piąty student drugiego roku nie osiągnął efektów kształcenia zakładanych w 

ramach modułu. 

d. Wstęp do psychologii – 34 przystępujących do egzaminu w drugim terminie nie zdało 

go i uzyskało wpis warunkowy na kolejny rok studiów. Oznacza to, że co trzeci student 

pierwszego roku nie osiągnął efektów kształcenia zakładanych w ramach modułu wstęp 

do psychologii. 

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej na pierwszym roku studiów drugiego stopnia nie 

wskazuje na to, by studenci mieli większe trudności w osiąganiu założonych efektów kształcenia.  

 

e. Wnioski. 

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej pozwala stwierdzić, że nie występują poważniejsze 

trudności w osiąganiu przez studentów zakładanych efektów kształcenia. Wyjątek stanowią 

moduły: mikrostruktury społeczne, wstęp do psychologii oraz metody badań społecznych, wobec 

czego zaleca się podjęcie działań naprawczych w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w przyszłości. 

Działania te mogą objąć: 

 weryfikację efektów kształcenia określonych w opisie modułu tak, aby możliwe były 

do osiągnięcia przez większą liczbę studentów; 

 zmianę narzędzia weryfikacji efektów kształcenia (np. zmiana formy egzaminu z 

pisemnego na ustny); 

 wprowadzenie nowych metod dydaktycznych, które mogłyby przyczynić się do 

lepszego zrozumienia przekazywanych treści, co przekłada się na osiągania efektów 

kształcenia przez studentów. 
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III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

W roku akademickim 2013/2014 wdrożone zostały najważniejsze procedury sformułowane 

w SZJK, które miały na celu monitorowanie i doskonalenie efektów kształcenia na kierunku 

socjologia. Należy przy tym zaznaczyć, że niektóre procedury, jak np. uwzględnienie wyników 

badania poziomu satysfakcji osób kończących studia czy pełna analiza realizacji efektów 

kształcenia  dla studentów studiów I stopnia mogą zostać wdrożone dopiero po zakończeniu cyklu 

dydaktycznego, realizowanego z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji, co nastąpi po roku 

akademickim 2014/2015.  

Biorąc pod uwagę poszczególne działania podejmowane w ramach zapewnienia jakości 

kształcenia, pozytywnie ocenić należy jakość kadry dydaktycznej, jak również prowadzonych przez 

nią zajęć, na co wskazują wyniki ankiet ewaluacyjnych. Także analiza sylabusów oraz 

monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich oraz analiza narzędzi 

weryfikacji efektów kształcenia świadczą o skuteczności działań zmierzających do zapewniania 

jakości kształcenia.  

Do dobrych praktyk w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zaliczyć należy zainicjowane 

w roku akademickim 2013/2014 otarte posiedzenia KZZJK, które służą zgłaszaniu trudności w 

zakresie realizacji założeń SZJK. Także wszelkie dyskusje inicjowane na forum społeczności 

Instytutu pozwalają KZZJK na dostrzeżenie problemów związanych z dydaktyką. 

Sygnały wskazujące na trudności związane z realizacją efektów kształcenia dotyczą analizy 

wyników sesji egzaminacyjnej – w przypadku trzech wskazanych w niniejszym raporcie modułów 

konieczne jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na podniesienie odsetka studentów, którzy 

osiągają zamierzone efekty kształcenia. 

W podsumowaniu zaznaczyć należy, że w porównaniu z rokiem poprzednim udało się 

wdrożyć więcej procedur zapewnienia jakości kształcenia, co pozwala wnioskować o 

funkcjonalności SZJK obowiązującym na kierunku socjologia. 

 

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

KZZJK) 

  Propozycje zmian doskonalących sformułowane przez KZZJK w oparciu o doświadczenia 

związane z wdrażaniem SZJK są następujące: 

 Należy dążyć do ograniczenia liczebności grup zajęciowych (w szczególności 

przeciwdziałać tendencji zmierzającej do łączenia grup wykładowych), co może 

poprawić jakość kształcenia i przyczynić się do poprawienie komfortu pracy nauczycieli 

akademickich, zmniejszając m.in. ich obciążenie związane z koniecznością weryfikacji 

efektów kształcenia.  

 Konieczne jest systematyczne podejmowanie dialogu dotyczącego jakości kształcenia 

ze studentami, uwzględnianie ich opinii na temat procesu dydaktycznego. 

 Zasadne jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które będą mocniej 

ukierunkowane na przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (np. kursy z 
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zakresu prawa pracy), jak również ściśle współpracować z interesariuszami 

zewnętrznymi, reprezentującymi rynek pracy. 

 Należy rozważyć wprowadzenie nowych specjalności na studiach II stopnia, które 

przyciągną większą liczbę kandydatów na studia socjologiczne. 

 Konieczne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi zajęcia w 

ramach konkretnych modułów, ukierunkowanej w szczególności na uzgadnianie 

programów zajęć, wymianę informacji na temat terminów zaliczeń i egzaminów oraz 

ocen wystawianych studentom. 
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