
Raport z oceny własnej Wydziału Nauk Społecznych w zakresie 

jakości kształcenia w roku akademickim 2012/2013 
 

I Informacje wstępne 

 
1. Informacje o WZJK i KZZJK  (data powołania, składy, opis struktury) 

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia ukonstytuował się formalnie już po 

utworzeniu zespołów kierunkowych w związku z przyjęciem zasady, iż przewodniczący 

zespołów kierunkowych z urzędu wchodzą do zespołu wydziałowego. Utworzenie WZJK 

nastąpiło ostatecznie 11 grudnia 2012 r. WZJK działał w składzie:  

Dr hab. Lech Krzyżanowski – przewodniczący, pełnomocnik Dziekana 

Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda 

Dr hab. Grażyna Szumera 

Dr hab. Mariusz Wojewoda 

Dr Agata Zygmunt                                                            członkowie 

Dr Witold Mandrysz 

Prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga 

Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk 

Dr hab. Piotr Boroń 

Mgr Łukasz Jończyk 

Mateusz Witek 

 

Kierunkowe zespoły zostały  powołane: 

a. na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching - 13 listopada 2012 r., w składzie:  

Dr hab. Mariusz Wojewoda – przewodniczący 

Dr Piotr Machura – członek 

Mateusz Sawczyn – członek 

b. na kierunku filozofia – 13 listopada 2012 r., w składzie: 



Dr hab. Grażyna Szumera – przewodnicząca 

Dr hab. Gabriela Besler 

Dr hab. Krzysztof Szymanek                                         członkowie 

c. na kierunku socjologia – 13 listopada 2012 r., w składzie: 

Dr Agata Zygmunt – przewodnicząca 

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki  

Dr Andrzej Górny                                                       członkowie 

Dominik Skurzok 

d. na kierunku praca socjalna – 13 listopada 2012 r., w składzie: 

Dr Witold Mandrysz – przewodniczący 

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz                         członkowie 

Dr Sabina Pawlas-Czyż 

Marek Ptak 

e.  na kierunku politologia – 30 listopada 2012 r., w składzie: 

Prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga – przewodniczący 

Dr Miron Lakomy – członek 

Dawid Stucki – członek 

f. na kierunku dziennikarstwo – 30 listopada 2012 r., w składzie: 

Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk – przewodniczący 

Dr Magdalena Ślawska – członek 

Natalia Rączka – członek 

g. na kierunku historia sztuki – 22 października 2012 r., w składzie: 

Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda – przewodnicząca 

Dr hab. Irma Kozina  

Dr Karolina Stanilewicz                                                   członkowie 

Dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 

Dr Aneta Borowik 



Mgr Ryszard Szopa                                                        członkowie 

Joanna Grzonka 

h. na kierunku historia – 16 października 2012 r., w składzie: 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Historia 

Dr hab. Piotr Boroń – przewodniczący 

Dr hab. Norbert Rogosz 

Dr Maciej Fic                                            członkowie 

Mateusz Witek 

i. na studiach III stopnia – 22 października 2012 r., w składzie: 

Mgr Łukasz Jończyk – przewodniczący 

Mgr Anna Kubica              

Mgr Agata Muszyńska                  członkowie 

Mgr Dawid Duch 

 

2. Informacje o stanie prac nad wdrożeniem  SZJK w jednostce. 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych został 

przyjęty decyzją Rady Wydziału na posiedzeniu, 26 marca 2013 r. 

 

3. Informacje o akredytacjach  w jednostce (o ile były takie w roku 2012/2013). 

 

Akredytację instytucjonalną na Wydziale Nauk Społecznych przeprowadzono w roku 

akademickim 2011/2012. Decyzja o pozytywnej ocenie akredytacji – 22 listopada 2012 r. 

 

4. Inne 

 

Brak 

 



II. Działania na rzecz jakości kształcenia 

 

1. Doskonalenie programów kształcenia i jego efektów 

a. Informacje o zmianach w programach kształcenia wynikających z wymogu dostosowania 

do KRK (jakie kierunki z rozbiciem na formy, stopnie, poziomy) 

Zmiany podjęto na kierunkach wymienionych poniżej: 

Na kierunku historia sztuki:  

W okresie wdrażania SZJK dokonano modyfikacji w programie kształcenia na studiach 

stacjonarnych kierunku historii sztuki, która objęła: zwiększenie wymiaru godzin przedmiotu 

do wyboru (Podstawy ekonomii) oraz zmniejszenie wymiaru godzin przedmiotu Technologia 

informacyjna. Zmieniono również punktację w ramach ECTS dodając jeden punkt do Historii 

sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej, dostosowując liczbę punktów do pozostałych 

przedmiotów, odjęto jeden punkt Technologii informacyjnej ze względu na redukcję liczby 

godzin. Wspomniane działania miały na celu zwiększenie atrakcyjności absolwenta historii 

sztuki na rynku pracy, co pokrywa się z jednym z zadań w ramach systemu Krajowych Ram 

Kwalifikacji. 

Na kierunku praca socjalna:  

W okresie wdrażania SZJK dokonano modyfikacji w programie kształcenia na studiach 

stacjonarnych kierunku historii sztuki, która objęła: zwiększenie wymiaru godzin przedmiotu 

do wyboru (Podstawy ekonomii) oraz zmniejszenie wymiaru godzin przedmiotu Technologia 

informacyjna. Zmieniono również punktację w ramach ECTS dodając jeden punkt do Historii 

sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej, dostosowując liczbę punktów do pozostałych 

przedmiotów, odjęto jeden punkt Technologii informacyjnej ze względu na redukcję liczby 

godzin. Wspomniane działania miały na celu zwiększenie atrakcyjności absolwenta historii 

sztuki na rynku pracy, co pokrywa się z jednym z zadań w ramach systemu Krajowych Ram 

Kwalifikacji. 

Na kierunku socjologia: 

Dostosowywanie programów kształcenia na kierunku socjologia do Krajowych Ram 

Kwalifikacji rozpoczęło się w listopadzie 2011 roku. Pierwszy etap prac (zakończony w 

lutym 2012 roku) objął: określenie efektów kształcenia; opracowanie programów studiów 

zgodnie  z wymogami systemu KRK oraz wytycznymi Senatu UŚ; opracowanie opisów 

modułów; opracowanie tabel pokrycia efektów kształcenia. W wyniku tych prac na kierunku 

socjologia (profil ogólno akademicki) zostały wyodrębnione następujące specjalności: 

studia I stopnia: 

Socjologia Miasta i Regionu (studia stacjonarne i niestacjonarne) – nowa specjalność, 



Socjologia Organizacji i Zarządzania (studia stacjonarne i niestacjonarne) – nowa 

specjalność, przewidziana do wyboru przez studentów rozpoczynających studia w roku 

akademickim 2013/2014, 

Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie (studia stacjonarne i niestacjonarne) – nowa 

specjalność; 

studia II stopnia: 

Komunikacja Społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

Organizowanie Społeczności Lokalnej (studia stacjonarne i niestacjonarne), 

Socjologia: Program Ogólny (studia stacjonarne i niestacjonarne) – nowa specjalność, 

Studia Miejskie (studia stacjonarne i niestacjonarne) – nowa specjalność, 

Zarządzanie Pracą Socjalną i Ekonomia Społeczna (studia stacjonarne). 

30 kwietnia 2012 roku zespół opiniujący opisy efektów kształcenia dla prowadzonych w 

uczelni kierunków i poziomów studiów dla obszaru nauk społecznych, po dokonaniu analizy 

przedstawionej dokumentacji, wydał opinię pozytywną dla wszystkich programów studiów 

prowadzonych w ramach kierunku socjologia. Począwszy od roku 2012/2013 studia na 

kierunku socjologia prowadzone są w ramach wymienionych wyżej specjalności, zgodnie z 

programami zgodnymi z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. 

 

b. Nowe programy kształcenia i likwidacja dotychczasowych (kierunki, specjalności, zamiar 

utworzenia/zlikwidowania i stan zaawansowania prac) 

Zmiany wprowadzono na poniższych kierunkach: 

Na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching: 

Opracowano nowego programu kształcenia dla pierwszego w Polsce kierunku Doradztwo 

filozoficzne i coaching, uruchomionego w ramach Instytutu Filozofii Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2012/2013 

uruchomiono studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. 

Na kierunku politologia: 

W roku akademickim 2012/2013 wprowadzono nowe specjalności w ramach kierunku 

politologia: 

- Współczesne stosunki międzynarodowe, 

- Usługi społeczne w politykach publicznych. 



Zmieniono nazwę specjalności „europejska” na „integracja europejska”. 

Rozpoczęto prace koncepcyjne nad nowymi kierunkami w ramach INPiDz: 

- Doradztwo polityczne i publiczne, 

- Bezpieczeństwo narodowe. 

Na kierunku socjologia: 

W roku akademickim 2012/2013 dokonano modyfikacji programów kształcenia, polegającej 

na wprowadzeniu seminariów specjalizacyjnych w języku angielskim na drugim roku studiów 

II stopnia (dotyczy specjalności Socjologia: Program Ogólny i Studia Miejskie). Dla 

studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w roku 

akademickim 2013/2014 wprowadzono nową specjalność do wyboru: Socjologia Organizacji 

i Zarządzania. 

 

c. Zgodność programów z misją i strategią uczelni oraz jednostki (o ile jednostka je posiada – 

stan zaawansowania prac nad misją/strategią) 

Uzgodniono programy kształcenia ze strategiami rozwoju poszczególnych instytutów. 

 

d. Sposób uwzględnienia wyników badania losów absolwentów (o ile zostały uwzględnione; 

opis na czym polegał) 

Wyniki badania losów absolwentów nie były do tej pory uwzględniane. Zakłada się 

rozpoczęcie badania losów absolwentów Wydziału Nauk Społecznych w bieżącym roku 

akademickim. W związku z tym wdrożenie procedury polegającej na analizie wyników 

badania losów absolwentów będzie możliwe wówczas, gdy zakończy się pełny cykl 

dydaktyczny dla pierwszego rocznika, studiującego według programu studiów zgodnego z 

KRK. Do tej pory podjęto działania polegające na opracowaniu kwestionariusza, który 

zostanie wykorzystany do badania losów absolwentów Wydziału Nauk Społecznych. 

 

e. Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu programów kształcenia (o 

ile zostały uwzględnione; opis na czym polegał) 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych został zapewniony przy tworzeniu 

programów kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych w jednostce. Sposób 

zapewnienia ich udziału został dostosowany do specyfiki poszczególnych kierunków. 

Rozwiązania szczegółowe, patrz raporty Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 



f. Sposób uwzględnienia wzorców międzynarodowych (o ile zostały uwzględnione; opis na 

czym polegał) 

Wzorce międzynarodowe  były uwzględniane w procesie kształcenia na wszystkich 

kierunkach prowadzonych w jednostce. Rozwiązania szczegółowe, patrz raporty 

Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

g. Sposób uwzględnienia potrzeb rynku pracy (o ile zostały uwzględnione; opis na czym 

polegał) 

Potrzeby rynku pracy są uwzględniane przy konstruowaniu programów poszczególnych 

kierunków w jednostce. Problemy w tym względzie zgłasza jedynie Historia. Rozwiązania 

szczegółowe, patrz raporty Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

2. System weryfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków 

a. Proces weryfikacji efektów kształcenia (czy zostały określone modułowe efekty kształcenia, 

metody ich weryfikacji, kryteria ocen, zasady realizacji praktyk) 

Modułowe efekty kształcenia zostały określone podobnie jak metody ich weryfikacji, kryteria 

oceniania oraz zasady realizacji praktyk. Rozwiązania szczegółowe, patrz raporty 

Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia 

  

b. Zasady dyplomowania (czy są sformułowane i stosowane) 

Sformułowane i stosowane.  

 

c. Monitorowanie weryfikacji efektów kształcenia (w tym także osiąganych w ramach praktyk 

zawodowych) 

Odbywa się na bieżąco. Żaden z Instytutów nie zgłasza w tym względzie problemów. 

 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kadry dydaktycznej 

a. Raport z wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych (dane o skali – liczba arkuszy, liczba 

pracowników; średnia, jeśli ją obliczano, sposób uwzględniania wyników) 

Na kierunku filozofia: 

Ewaluacja zajęć dydaktycznych była przeprowadzana w Instytucie Filozofii – zgodnie z 

procedurami określonymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 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. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że najwyższa 

średnia ocen, sformułowana przez studentów w odniesieniu do zajęć wyniosła 4,83, najniższa 

zaś osiągnęła wartość 3,72. Łącznie 10 zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,5, przy 

czym noty przekraczające 4,7 uzyskało 5 pracowników. Tylko dwie osoby uzyskały wynik 

poniżej 4,0. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że zajęcia 

prowadzone w Instytucie Filozofii na kierunku filozofia są przez studentów na ogół oceniane 

dobrze lub bardzo dobrze – świadczy o tym fakt, że blisko 3/4 poddanych ocenie zajęć 

uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,5. Osoby prowadzące zajęcia, w odniesieniu do 

których sformułowano ocenę niższą niż 4,0 powinny podjąć działania doskonalące, 

polegające m.in. na uatrakcyjnieniu formuły zajęć, wprowadzeniu nowych metod 

dydaktycznych 

Na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching: 

Ewaluacja zajęć dydaktycznych była przeprowadzana w Instytucie Filozofii – zgodnie z 

procedurami określonymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Przeprowadzono 8 ankiet na studiach I stopnia. 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. 

Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocenionych zajęć wyniosła 4,47 

Na kierunku dziennikarstwo: 

KZZJK dziennikarstwa wespół z KZZJK INPiDz przeprowadził analizę ankiet wszystkich 

pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach różnych form zajęć (wykłady, 

konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, seminaria). W porozumieniu z Dyrekcją INPiDz 

opracowano listę pracowników, którzy mieli podlegać ocenie przez studentów w 

poszczególnych semestrach. Badania dokonano w terminie wskazanym przez KSZJK. 

Ankiety przekazano specjalnej komórce funkcjonującej w Rektoracie Uniwersytetu 

Śląskiego, zajmującej się opracowaniem ich wyników. W wyniku przeprowadzonych prac 

przez KZZJK wzięto pod uwagę następujące kryteria: poziom organizacji zajęć, 

komunikatywność i interaktywność prowadzącego, terminowość odbywania zajęć i 

dostępność prowadzącego, postawę wobec studentów oraz przedstawienie kryteriów oceny 

końcowej. Analiza ankiet pozwala na stwierdzenie, że pracownicy zakładów związanych z 

kierunkiem (Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikacji Społecznej) oceniana jest 

bardzo wysoko przez studentów. Średnia ocen w skali 1-6 wynosi ok. 4.4. 

Na kierunku historia: 

Objęto oceną 19 pracowników, każdy ankietowany był przez 25-30 studentów dobranych 

losowo. Najniższa uzyskana ocena – 3,29. Najwyższa to 4,75. Z pracownikiem (1 osoba) 

która uzyskała najniższą ocenę przeprowadzono rozmowy. 



Na kierunku historia sztuki: 

W roku akademickim 2012/13 pracownicy Zakładu Historii Sztuki uzyskali w ankiecie 

studenckiej następującą średnią: 

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda 3,84 

dr hab. Irma Kozina 4,70 

dr Aneta Borowik 4,82 

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 4,44 

dr Karolina Stanilewicz 4,37 

mgr Ryszard Szopa 4,65 

Na kierunku politologia: 

Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego przeprowadził analizę ankiet wszystkich 

pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach różnych form zajęć (wykłady, 

konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Zgodnie z regulaminem Dyrekcja INPiDz 

opracowała listę pracowników, którzy mieli podlegać ocenie przez studentów w 

poszczególnych semestrach. Badania dokonano w terminie wskazanym przez KSZJK. 

Ankiety przekazano specjalnej komórce funkcjonującej w Rektoracie Uniwersytetu 

Śląskiego, zajmującej się opracowaniem ich wyników. W wyniku przeprowadzonych prac 

przez KZZJK wzięto pod uwagę następujące kryteria: poziom organizacji zajęć, 

komunikatywność i interaktywność prowadzącego, terminowość odbywania zajęć i 

dostępność prowadzącego, postawę wobec studentów oraz przedstawienie kryteriów oceny 

końcowej. Analiza ankiet pozwala na stwierdzenie, że większość pracowników INPiDz 

oceniana jest bardzo wysoko przez studentów. Średnia ocen w skali 1-6 wynosi ok. 4.4.  

Na kierunku praca socjalna: 

W semestrze zimowym ubiegłego roku akademickiego na kierunku Praca Socjalna, 

przeprowadzono ankiety ocen zajęć dydaktycznych w odniesieniu do sześciu przedmiotów 

realizowanych przez siedmiu nauczycieli akademickich (w przypadku jednego przedmiotu 

poddano ocenie zarówno wykład jak i ćwiczenia, gdzie obie formy zajęć prowadzą inni 

nauczyciele. Średnia ocen dla nauczycieli akademickich wynosi 4,36. Tylko jeden nauczyciel 

uzyskał ocenę niższą niż 4 (3,79), natomiast troje nauczycieli uzyskało ocenę powyżej 4,5, 

gdzie najwyższą oceną było 4,77. W semestrze letnim ocenie poddano sześć przedmiotów 

realizowanych przez taką samą liczbę prowadzących. Średnia ocen to 4,28, przy czym dwie 

osoby uzyskały oceny poniżej 4 (3,42; 3,48) natomiast 3 powyżej 4,5, gdzie najwyższą oceną 

było 5. Wyniki ewaluacji będą stanowiły podstawę do opracowania planu hospitacji 

realizowanych w obecnym roku akademickim. 

Na kierunku socjologia: 



Ewaluacja zajęć dydaktycznych jest przeprowadzana w Instytucie Socjologii – zgodnie z 

procedurami określonymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia – 

dwukrotnie w ciągu roku akademickiego.  

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W SEMESTRZE 

ZIMOWYM 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 ewaluacji poddano ogółem zajęcia 

prowadzone przez 23 nauczycieli akademickich na kierunku socjologia, z czego: 

17 zajęć prowadzonych było na studiach pierwszego stopnia,  

6  zajęć było prowadzonych na studiach drugiego stopnia. 

Ewaluacji poddane zostały różne formy zajęć: 

11 wykładów, 

11 zajęć ćwiczeniowych, 

jedno seminarium. 

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. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia ocen, 

sformułowana przez studentów w odniesieniu do zajęć prowadzonych przez dwóch 

pracowników akademickich wyniosła 4,89, najniższa zaś osiągnęła wartość 3,5. Łącznie 16 

zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,0, przy czym noty przekraczające 4,5 uzyskało 

łącznie sześcioro pracowników. W przypadku zajęć prowadzonych przez siedmiu 

wykładowców przeciętna ocen nie przekroczyła 3,97.  

Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocenionych zajęć wyniosła 4,25. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że zajęcia prowadzone w 

Instytucie Socjologii na kierunku socjologia są przez studentów na ogół oceniane dobrze lub 

bardzo dobrze – świadczy o tym fakt, że blisko 3/4 poddanych ocenie zajęć uzyskało 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.  

Warto przy tym jednak podkreślić, że osoby prowadzące zajęcia, w odniesieniu do których 

sformułowano ocenę niższą niż 4,5 mogłyby podjąć działania doskonalące, polegające m.in. 

na uatrakcyjnieniu formuły zajęć, wprowadzeniu nowych metod dydaktycznych i in. Z kolei 

bardziej 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 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.  

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W SEMESTRZE 

LETNIM 

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 ewaluacji poddano ogółem zajęcia 

prowadzone przez 19 nauczycieli akademickich na kierunku socjologia, z czego: 

15 zajęć prowadzonych było na studiach pierwszego stopnia,  

4  zajęcia było prowadzonych na studiach drugiego stopnia. 

Ewaluacji poddane zostały następujące formy zajęć: 

11 wykładów, 

18 zajęć ćwiczeniowych. 

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. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że najwyższa średnia ocen, 

sformułowana przez studentów w wyniosła 4,95, najniższa zaś osiągnęła wartość 2,77. 

Łącznie 13 zajęć uzyskało średnią ocen przekraczającą 4,0, przy czym noty przekraczające 

4,5 uzyskało łącznie siedmioro pracowników. W przypadku zajęć prowadzonych przez 

sześciu wykładowców przeciętna ocen nie przekroczyła 3,87.  

Średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocenionych zajęć wyniosła 4,22. 

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pozwala stwierdzić, że zajęcia prowadzone w 

Instytucie Socjologii na kierunku socjologia są przez studentów na ogół oceniane dobrze lub 

bardzo dobrze – świadczy o tym fakt, że ponad 2/3 poddanych ocenie zajęć uzyskało 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. Warto przy tym jednak podkreślić, że osoby prowadzące zajęcia, w odniesieniu 

do których sformułowano ocenę niższą niż 4,5 mogłyby podjąć działania doskonalące, 

polegające m.in. na uatrakcyjnieniu formuły zajęć, wprowadzeniu nowych metod 

dydaktycznych i in. 



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

tych zajęć, które ocenione zostały najniżej (3,87 i niżej). Proponuje się następujące działania 

naprawcze: hospitacje kontrolne, przeprowadzone w celu sprawdzeniu warsztatu 

dydaktycznego nauczyciela, które powinny być obowiązkowe w szczególności dla 

nauczyciela, dla którego zajęć średnia ocen wyniosła 2,77; 

hospitacje o charakterze doskonalącym – 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 

weryfikację dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć.   

 

b. Raport z hospitacji zajęć dydaktycznych (jeśli je przeprowadzano; dane o skali – liczba 

arkuszy, liczba pracowników; sposób uwzględniania wyników) 

Na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching: 

W roku akademickim 2012/2013 nie prowadzono hospitacji zajęć dydaktycznych. Podjęto 

jednak działania zmierzające do wypracowania narzędzia umożliwiającego dokonanie oceny 

zajęć dydaktycznych, czego rezultatem jest arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych, który 

pozwala na dokonanie kompleksowej oceny zajęć dydaktycznych, znajdujący zastosowanie 

zarówno w przypadku hospitacji kontrolnych, jak i hospitacji o charakterze doskonalącym. 

 

Na kierunku filozofia: 

W roku akademickim 2012/2013 nie odbyły się hospitacje zajęć,  najbliższe hospitacje są 

zaplanowane na semestr zimowy 2013/2014 (według nowego SZJK). 

 

Na kierunku dziennikarstwo: 

Zgodnie z regulaminem KSZJK, na kierunku dziennikarstwo w roku akademickim 2012/2013 

odbyły się 2 hospitacje. Nie wykazały one żadnych nieprawidłowości. 

 

Na kierunku politologia: 

Zgodnie z regulaminem KSZJK, na kierunku politologia w roku akademickim 2012/2013 

odbyło się 5 hospitacji. Nie wykazały one żadnych nieprawidłowości. 

 

Na kierunku historia: 



Dyrekcja Instytutu przeprowadziła 4 hospitacje, głównie dotyczyły one doktorantów. Na 

bieżąco prowadzone są hospitacje przez kierowników zakładów. 

 

Na kierunku historia sztuki:  

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 przeprowadzono jedną hospitację zajęć 

asystenta mgr. Ryszarda Szopy. 

 

Na kierunku praca socjalna: 

W omawianym roku akademickim nie były realizowane hospitacje zajęć dydaktycznych na 

kierunku Praca Socjalna. KSZJK powstał a następnie został przyjęty pod koniec ubiegłego 

roku akademickiego. Wcześniej nie sprecyzowano szczegółowych wytycznych ani narzędzi 

hospitacji (prace na arkuszem hospitacyjnym w Instytucie Socjologii kontynuowane były aż 

do początku obecnego roku akademickiego).   

 

Na kierunku socjologia: 

W roku akademickim 2012/2013 nie prowadzono hospitacji zajęć dydaktycznych. Podjęto 

jednak działania zmierzające do wypracowania narzędzia umożliwiającego dokonanie oceny 

zajęć dydaktycznych, czego rezultatem jest arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych, który 

pozwala na dokonanie kompleksowej oceny zajęć dydaktycznych, znajdujący zastosowanie 

zarówno w przypadku hospitacji kontrolnych, jak i hospitacji o charakterze doskonalącym. 

 

c. Zbiorcze wyniki oceny okresowej pracowników 

Ocenie okresowej poddano wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych jednostki. 

Spośród nich 10 osób otrzymało ocenę warunkowo pozytywną, a jeden (socjologia) ocenę 

negatywną. Pozostali otrzymali ocenę pozytywną. 

  

d. Ocena spełnienia wymogów formalnych dotyczących kadry dydaktycznej (minimum 

kadrowe, zgodność prowadzonych badań z obszarami kształcenia, ewentualne zagrożenia) 

Wymogi formalne dotyczące kadry dydaktycznej są spełnione w jednostce. Zagrożenia w tej 

dziedzinie nie są dostrzegane 

 

4. Działania na rzecz zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego 

wsparcia w procesie uczenia się  



Ocena wsparcia dla studentów i doktorantów 

 opieki naukowej, zwłaszcza w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych oraz 

prac projektowych, 

 opieki nad poszczególnymi latami studiów i specjalnościami, 

 dostępności nauczycieli akademickich na konsultacjach, 

 dostępności pracowników administracyjnych i dydaktyków pełniących funkcje 

opiekunów specjalnych (w tym zwłaszcza dziekanatów, biblioteki, opiekunów praktyk 

i projektów dydaktycznych oraz Erasmus), 

 stopnia wykorzystania oferowanego wsparcia. 

Ocena zasobów materialnych wspierających kształcenie 

 infrastruktury dydaktycznej: sal dydaktycznych (w tym laboratoriów komputerowych i 

specjalistycznych), wyposażenia w środki audiowizualne, dostępu studentów do 

komputerów poza godzinami zajęć dydaktycznych itp., 

 dostępności pomocy dydaktycznych (podręczników, skryptów, notatek w Internecie i 

innych), 

 wyposażenia bibliotek i czytelni, dostępu do komputerowych baz danych i katalogów 

w Uczelni i poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe), 

 wyposażenia w sprzęt komputerowy, 

 racjonalności harmonogramów zajęć i organizacji zajęć. 

Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne na wystarczającym poziomie. Brak zagrożeń w 

tej dziedzinie 

 

5. Gromadzenie i udostępnianie informacji o programach i procesie kształcenia 

a. Stan wdrożenia karty nauczyciela akademickiego 

W trakcie przygotowywania 

 

b. Publikowanie informacji o programach kształcenia (w tym o efektach kształcenia 

i sposobach ich weryfikacji) 

Na stronie internetowej 

 



c. Publikowanie informacji o organizacji procesu kształcenia 

Na stronie internetowej 

 

d. Publikowanie informacji o działaniach w ramach SZJK 

Na stronie internetowej 

 

6. Dobre praktyki jednostki w zakresie jakości kształcenia. 

Rozwiązania szczegółowe, patrz raporty Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

Poszukując źródeł trudności we właściwym realizowaniu wysokiej jakości kształcenia, 

poszczególne kierunkowe zespoły zwracały najczęściej uwagę na: 

— zbyt liczne grupy ćwiczeniowe (problem występuje na wszystkich kierunkach) 

— niedoetatowanie (politologia, dziennikarstwo – skutkujące nadmierną ilością godzin 

ponadwymiarowych, a w dalszej perspektywie nawet trudnością w skompletowaniu 

minimum kadrowego w grupie samodzielnych pracowników nauki) 

— zbyt skromne środki finansowe na wynagrodzenia dla specjalistów z zewnątrz, 

prowadzących zajęcia na studiach, mających w przyszłości zyskać profil zawodowy 

(dziennikarstwo, doradztwo filozoficzne i coaching, turystyka historyczna). Stawki 

niewspółmiernie niskie w stosunku do fachowych umiejętności ekspertów i standardów 

rynku pracy powodują, że ci ostatni najczęściej rezygnują ze współpracy z Uniwersytetem 

Śląskim 
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