
Ocena efektów kształcenia na kierunku TURYSTYKA 

HISTORYCZNA w roku akademickim 2013/2014 
 

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  

Turystyka Historyczna, studia licencjackie, studia stacjonarne 

2. Zespół przygotowujący ocenę  

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia 

3. Zespół opiniujący ocenę 

dr hab. Zbigniew Hojka, dr hab. Norbert Rogosz, Dorota Kaczyńska 

II. Ocena efektów kształcenia 

1. Analiza form weryfikacji efektów kształcenia i kryteriów oceny 

a. Wyniki analizy. 

Weryfikacja efektów kształcenia przeprowadzona była w formie ankietowania studentów, 

hospitacji oraz sprawdzenia sylabusów. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

W roku akademickim 2013/2014 WSZJK był dopiero w przygotowaniu zatem trudno o 

sformułowanie konstruktywnych uwag o trudnościach, czy dobrych praktykach. 

c. Wnioski i propozycje zmian. 

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w kształceniu na kierunku turystyka historyczna.  

 

2. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia 

a. Wyniki analizy. 

Przeprowadzono analizę narzędzi weryfikacji efektów kształcenia dla pięciu przedmiotów. 

We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono zgodność narzędzi weryfikacyjnych 

z założonymi efektami kształcenia oraz wymogami sformułowanymi w sylabusie. Nie 

przeprowadzono weryfikacji ocen prac dyplomowych z uwagi na fakt, że ocenie podlegał 

tylko pierwszy  rok studiów licencjackich. 

b. Zauważone trudności, nieprawidłowości, dobre praktyki. 

Brak uwag 



c. Wnioski i propozycje zmian. 

Nie ma możliwości analizy efektów kształcenia przy egzaminach ustnych. Dla egzaminów 

ustnych można jedynie przeprowadzić analizę list pytań. Powoduje to, że ta część systemu 

UZJK staje się nielogiczna i zbędna. 

3. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych 

a. Wyniki analizy. 

W wyniku przeprowadzanej analizy wyników sesji egzaminacyjnej stwierdzono, że studenci 

w sposób prawidłowy przyswoili sobie materiał. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie 

egzaminu z przedmiotu: „Prawo turystyczne i ubezpieczenia w turystyce” oraz zwiększenie 

liczby ćwiczeń z cywilizacji. Ponadto zmieniono przedmiot „Emisja głosu” na „Savoir vivre i 

techniki prezentacji”.  

b. Wnioski. 

Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie programu studiów do wymogów rynku 

pracy. 

III. Podsumowanie 

1. Ocena podsumowująca 

W wyniku przeprowadzonej przez KSZJK analizy efektów kształcenia nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości w procesie dydaktycznym. Widoczne jest to także w wysokiej 

ocenie zajęć w ankietach studentów. Problemem jest natomiast nabór na studia studentów, 

obcokrajowców, którzy najczęściej cechują się słabą znajomością języka polskiego. W tej 

sytuacji warto wprowadzić dla tych studentów lektorat z języka polskiego. Zespół proponuje 

zwiększenie ilości zajęć praktycznych, co wiąże się z dodatkowymi obciążeniami 

finansowymi dla uczelni.  
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