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przyjęty na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 25 listopada 2014 r. 

 

Raport z oceny własnej Wydziału Nauk Społecznych w zakresie 

jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014 
 

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. W sprawozdawanym okresie zmiany w składzie 

WZJK nastąpiły 29 października 2013 r. Po nich WZJK działał w składzie:  

 

Dr hab. Lech Krzyżanowski – przewodniczący, pełnomocnik Dziekana 

Dr Jerzy Gorzelik 

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 

Dr hab. Zbigniew Hojka 

Mgr Łukasz Jończyk 

Mateusz Witek 

Biorąc pod uwagę kierunki istniejące na Wydziale Nauk Społecznych, za jakość kształcenia 

odpowiadają poniższe Kierunkowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Historia sztuki 

Dr Jerzy Gorzelik - przewodniczący 
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Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda 

Dr hab. Irma Kozina  

Dr Karolina Stanilewicz                                                   członkowie 

Dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 

Dr Aneta Borowik 

Mgr Ryszard Szopa 

Joanna Grzonka 

 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Filozofia 

Dr hab. Grażyna Szumera – przewodnicząca 

Dr hab. Gabriela Besler 

Dr hab. Krzysztof Szymanek                                         członkowie 

Mateusz Sawczyn 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Doradztwo 

filozoficzne i coaching 

Dr hab. Mariusz Wojewoda – przewodniczący 

Dr Piotr Machura – członek 

Mateusz Sawczyn - członek 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Socjologia 

Dr Agata Zygmunt – przewodnicząca 

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki 
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Dr Andrzej Górny                                                       członkowie 

Dominik Skurzok 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Praca socjalna 

Dr Witold Mandrysz – przewodniczący 

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz                         członkowie 

Dr Sabina Pawlas-Czyż  

Marek Ptak 

 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Politologia 

Prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga – przewodniczący 

Dr Miron Lakomy – członek 

Dawid Stucki – członek 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Dziennikarstwo 

Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk – przewodniczący 

Dr Paweł Sarna – członek 

Natalia Rączka – członek 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Historia 

Dr hab. Piotr Boroń – przewodniczący 

Dr hab. Norbert Rogosz 
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Dr Maciej Fic                                            członkowie 

Mateusz Witek 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku: Turystyka historyczna 

Dr hab. Zbigniew Hojka – przewodniczący 

Dr hab. Krzysztof Nowak 

Dr hab. Norbert Rogosz                      członkowie 

Dorota Kaczyńska 

 

 

Kierunkowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla studiów III stopnia 

Mgr Łukasz Jończyk – przewodniczący 

Mgr Anna Kubica              

Mgr Agata Muszyńska                  członkowie 

Mgr Dawid Duch 

 

2. Informacje o funkcjonowaniu  SZJK w jednostce 
 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych został 

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

okresie zmiany w systemie przyjęła Rada Wydziału 14 stycznia 2014 r. Zmiana nie miała 

charakteru merytorycznego, wynikała z uruchomienia kierunku: Turystyka historyczna. Tym 

samym doszło do utworzenia kolejnego Kierunkowego Zespołu, a jego przewodniczący dr 

hab. Zbigniew Hojka zasilił WZJK. 

 

3. Informacje o akredytacjach  w jednostce (o ile były takie w roku 2013/2014). 

 

Postępowań akredytacyjnych w jednostce w sprawozdawanym okresie nie było 

 

 

4. Inne. 
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Brak 

 

 

II Działania na rzecz jakości kształcenia 

 
1. Doskonalenie programów kształcenia i jego efektów 

 

a. Informacje o zmianach w programach kształcenia (jakie kierunki z rozbiciem 

na formy, stopnie, poziomy) 

 

Na kierunku historia zmiany w programie kształcenia dotyczyły jedynie niewielkich 

modyfikacji w ilości godzin przewidzianych dla kilku modułów. Miały one na celu 

wyrównanie stosunku ilość godzin/ilość punktów ECTS.  

Na kierunku praca socjalna rok akademicki 2013/2014 był drugim rokiem wprowadzania 

Krajowych Ram Kwalifikacji, w oparciu o dostosowany do wymagań i zasad KRK wcześniej 

istniejący program kształcenia. W ramach tego programu realizowano jednoprzedmiotowe 

moduły kształcenia, przy zachowaniu wymaganej liczby tematów „do wyboru” etc. Na 

wniosek członka KZZJK wprowadzono korektę programu kształcenia dotyczącą zmiany 

wymiaru i sposobu realizacji modułu „Projekt socjalny”. Zmiany zostały zatwierdzone przez 

Radę Wydziału Nauk Społecznych i będą wdrażane zgodnie z cyklem kształcenia, począwszy 

od roku akademickiego 2014-2015.  

Na kierunku socjologia: W roku akademickim 2013/2014 dokonano modyfikacji w 

następujących programach kształcenia: 

Studia I stopnia: 

Moduł Elementy filozofii: zmieniono liczbę godzin:  

studia stacjonarne: było 15h ćwiczeń i 15h wykładów, jest 30h wykładów; 

studia niestacjonarne: było 10h ćwiczeń i 10h wykładów, jest 20h wykładów; 

Zmieniono liczbę punktów ECTS: były 2 punkty ECTS, są 3 punkty ECTS. 

Moduł Elementy ekonomii: zmieniono liczbę godzin:  

studia stacjonarne: było 15h ćwiczeń i 15h wykładów, jest 13h wykładów; 

studia niestacjonarne: było 10h ćwiczeń i 10h wykładów, jest 10h wykładów; 

Zmieniono liczbę punktów ECTS: był 1 punkt ECTS, są 2 punkty ECTS. 
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Moduł Metody badań społecznych (A):  

Zmieniono formę zaliczenia modułu: było zaliczenie, jest egzamin. 

Moduł Wychowanie fizyczne:  

Wprowadzono zmianę polegająca na zmianie liczby godzin na studiach stacjonarnych; było 

2x30h  (semestr 1 i 2), jest: 30 h w semestrze 3 (zmiana wynika z Zarządzenia Rektora). 

Studia II stopnia: 

Moduł techniki analizy i interpretacja danych (A):  

Zmieniono formę zaliczenia modułu: było zaliczenie, jest egzamin. 

Moduł Wychowanie fizyczne: 

Został wprowadzony w semestrze 4 (zgodnie z Zarządzeniem Rektora) – 1 punkt ECTS.  

Moduł Przygotowanie projektu badań własnych:  

Zmieniono liczbę punktów ECTS: były 2 punkty ECTS, jest 1 punkt ECTS. 

W opisach poszczególnych modułów dokonano stosownych poprawek wynikających z ww. 

modyfikacji. 

Na kierunku politologia: w roku akademickim 2013/2014 prowadzono następujące kierunki 

studiów: Politologia — studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia, Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna — studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Jednocześnie 

przygotowywano się do wdrożenia od roku akademickiego 2014/2015 kierunków: 

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne. 

Na kierunku turystyka historyczna w okresie wdrażania SZJK dokonano modyfikacji w 

programie kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku turystyka 

historyczna, która objęła: zwiększenie wymiaru godzin przedmiotów: „Cywilizacja świata 

starożytnego”,  „Cywilizacja starożytnej Polski”,  „Cywilizacja świata średniowiecznego”,  

„Cywilizacja średniowiecznej Polski”. Ponadto dokonano zmiany nazwy przedmiotów:  

„Przepisy prawne w turystyce i  ubezpieczenia turystyczne” na „Przepisy prawne w turystyce, 

ubezpieczenia i ochrona własności intelektualnej” oraz „Emisja głosu” na „Savoir vivre i 

techniki prezentacji”. Wspomniane działania miały na celu zwiększenie atrakcyjności 
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absolwenta turystyki historycznej na rynku pracy, co pokrywa się z jednym z zadań w ramach 

systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Na pozostałych kierunkach zmian w programie 

kształcenia nie było. 

b. Nowe programy kształcenia i likwidacja dotychczasowych (kierunki, 

specjalności, zamiar utworzenia/zlikwidowania i stan zaawansowania prac) 

 

Na kierunku doradztwo filozoficzne w roku akademickim 2013/14 trwały prace nad 

przygotowaniem studiów II stopnia dla kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Polegały 

one na przygotowaniu planów studiów dla dwóch specjalności oraz określeniu efektów 

kształcenia. Na kierunku dziennikarstwo w roku akademickim 2013/2014 podjęto następujące 

działania: rozpoczęto prace koncepcyjne nad nowymi specjalnościami w ramach kierunku: 

nowe technologie w dziennikarstwie oraz ekonomika i zarządzanie mediami. Na kierunku 

politologia uruchomione zostały nowe specjalności: usługi społeczne w politykach 

publicznych (specjalność tę uruchomiono na studiach stacjonarnych I stopnia), współczesne 

stosunki międzynarodowe (specjalność tę uruchomiono na studiach stacjonarnych II stopnia). 

Na kierunku praca socjalna złożono wniosek dotyczący utworzenia studiów II stopnia na 

kierunku Praca socjalna, o specjalnościach: a). Praca socjalna w środowisku; b) Mediacje i 

negocjacje oraz c) Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej. Na kierunku 

socjologia dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia (stacjonarne i 

niestacjonarne) w roku akademickim 2013/2014 uruchomiono nową specjalność do wyboru: 

Socjologia Organizacji i Zarządzania. Doprowadzono do uruchomienia nowego kierunku 

prowadzonego przez Instytut Socjologii: Stosowane Nauki Społeczne (studia stacjonarne i 

niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym). Studenci pierwszego naboru 

rozpoczęli studia 1 października 2014 roku. W roku akademickim 2015/2016 planuje się 

uruchomienie nowej specjalności, prowadzonej w języku francuskim na studiach drugiego 

stopnia: Carrières en administration et affaires européennes. Na kierunku turystyka 

historyczna rozpoczęto prace koncepcyjne nad nowymi kierunkami w ramach Instytutu 

Historii: Turystyka Historyczna studia II stopnia. 

 

 

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

je posiada – stan zaawansowania prac nad misją/strategią) 

 

W sprawozdawanym okresie odnotowano zgodność programów z misją i strategię 

uczelni oraz jednostki. W szczególności, na kierunkach dziennikarstwo oraz 
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politologia, w roku akademickim 2013/2014 podjęto starania  o utworzenie Instytutu 

Dziennikarstwa i Nauk o Mediach, jako strukturalnej zmiany niezbędnej dla dalszego 

rozwoju naukowego pracowników związanych z kierunkiem oraz koniecznej z 

perspektywy przygotowania programów kształcenia dostosowanych do 

współczesnych wymogów pracy w zawodach dziennikarskich i okołomedialnych. 

Koncepcję poddano dyskusji w gronie pracowników INPiDz UŚ, a następnie przyjęto 

na posiedzeniu Rady Wydziału. Stwierdzono zgodność tego dokumentu oraz 

programów kształcenia ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012-

2020. W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w roku akademickim 

2012/2013 została opracowana ponadto Strategia Rozwoju Instytutu Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa. Dokument ten, a także programy studiów 

prowadzonych w Instytucie są zgodne ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach na lata 2012–2020. Na kierunkach doradztwo filozoficzne oraz 

filozofia kontynuowano prace nad dostosowaniem programów kształcenia do Strategii 

Rozwoju Instytutu Filozofii na lata 2012–2020. Na kierunku socjologia w grudniu 

2012 roku zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie szczegółowej 

strategii rozwoju Instytutu Socjologii w oparciu o dokument „Strategia rozwoju 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020“. Zostały dopracowane 

wszystkie cele strategiczne tak, aby w jak największym stopniu poprzez działania 

naukowo-badawcze oraz aktywne współdziałanie z otoczeniem wspierać i rozwijać 

kształcenie na kierunkach prowadzonych przez Instytut Socjologii. Działania 

podejmowane w tym wymiarze miały na celu wypracowanie nowoczesnej oferty 

edukacyjnej, która wspomaga zarówno rozwój studentów kierunków, jak i, poprzez 

elastyczne dostosowanie oferty edukacyjnej do zapotrzebowania lokalnego i 

regionalnego rynku pracy, zapewnia im dobry start w życiu zawodowym. 

 

 

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

uwzględnione; opis na czym polegał) 

 

Kontynuowano współpracę poszczególnych kierunkowych zespołów z Biurem Karier 

Uniwersytetu Śląskiego, przy czym na kierunkach doradztwo filozoficzne oraz filozofia 

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

rozpoczęcie tychże badań w bieżącym roku akademickim. Na kierunku socjologia oraz praca 

socjalna w zeszłym roku akademickim podjęto działania w zakresie opracowania narzędzia 
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badawczego przeznaczonego dla badania losów absolwentów. Mimo opracowania 

odpowiedniego narzędzia nie doszło do wdrożenia właściwych procedur badawczych, co 

uniemożliwia dokonanie analizy losów absolwentów w sposób systematyczny i 

metodologicznie spójny. Na kierunku turystyka historyczna wyniki badania losów 

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

absolwentów turystyki historycznej od roku 2016 gdy zakończy się pełny cykl dydaktyczny 

dla pierwszego rocznika, studiującego według programu studiów zgodnego z KRK. Na 

kierunku historia wyniki badania losów absolwentów udostępnione przez Biuro Karier objęły 

kilku- kilkunastu absolwentów kierunku historia. Niewielu z nich znalazło pracę w zawodzie. 

 

e. Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu programów 

kształcenia (o ile zostały uwzględnione; opis na czym polegał) 

 

Udział interesariuszy, zwłaszcza zewnętrznych, jest coraz większy, stając się niejednokrotnie 

stałym elementem pracy koncepcyjnej poszczególnych KZJK. Na kierunku filozofia oraz 

doradztwo filozoficzne spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi zorganizowano w 

październiku 2013 roku i poświęcone było prezentacji programów kształcenia, efektów 

kształcenia i planów studiów. Celem spotkania była prezentacja i przedyskutowanie programu 

nowego kierunku studiów Doradztwo filozoficzne i coaching.  Celem spotkania była także 

prezentacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów kierunków 

prowadzonych w Instytucie Filozofii. Na kierunku politologia oraz dziennikarstwo 

kierownicy Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikacji Społecznej oraz KZZJK 

nawiązali kontakty z następującymi grupami interesariuszy zewnętrznych: dziennikarzami i 

pracownikami mediów, przedstawicielami środowiska medioznawców z całej Polski, 

przedstawicielami przedsiębiorstw Górnego Śląska, przedstawicielami środowiska 

naukowego z całej Polski, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, lokalnymi strukturami 

władzy, pracownikami służ socjalnych samorządu terytorialnego, ekspertami wojskowymi ds. 

bezpieczeństwa. Efektem tej wymiany doświadczeń stało się uruchomienie nowej 

specjalności na kierunku politologia — usługi społeczne w politykach publicznych, a także 

zakończenie prac nad utworzeniem nowych kierunków w INPiDz: doradztwo polityczne i 

publiczne, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. W Studium Pracy Socjalnej, 

prowadzącym studia o profilu praktycznym, od początku jego działalności oparto się na 

współpracy i możliwie bliskich i intensywnych relacjach z przedstawicielami interesariuszy 

zewnętrznych. Potrzeby edukacyjne w zakresie Pracy Socjalnej wymagają ciągłego kontaktu i 

współpracy z przedstawicielami szeroko pojętej praktyki pracy socjalnej, polityki społecznej, 
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ekonomii społecznej itp. Na kierunku socjologia udział interesariuszy wewnętrznych w 

tworzeniu programów kształcenia polegał przede wszystkim na włączeniu organizacji 

studenckich w proces pozyskiwania informacji na temat oczekiwań pracodawców wobec 

absolwentów socjologii. Koło Naukowe Human Resources oraz Koło Naukowe Socjologów 

zorganizowali spotkania z pracodawcami, specjalistami ds. rekrutacji, jak również warsztaty, 

pozwalające na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności możliwych do 

wykorzystania w pracy zawodowej.  Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowane 3 marca 

2014 roku przedsięwzięcie „Socjologia i co dalej?”, podczas którego przedstawiciele Biura 

Karier przedstawili swoją ofertę, a zaproszeni goście reprezentujący pracodawców 

opowiedzieli o szansach absolwentów kierunku socjologia na rynku pracy. O innych 

inicjatywach jest mowa w sprawozdaniu Zespołu Kierunkowego Socjologii. Na kierunku 

historia oraz turystyka historyczna w trakcie roku akademickiego 2013/14 prowadzone były 

rozmowy z podmiotami zainteresowanymi kształceniem historyków, m.in. z dyrektorem 

Archiwum Państwowego w Katowicach oraz kierownikami oddziałów. Ich sugestie zostały 

uwzględnione przy organizacji praktyk studenckich. Stały udział w opracowywaniu 

programów i organizacji praktyk biorą także pracownicy Kuratorium Oświaty oraz 

nauczyciele pełniący funkcje doradców dydaktycznych nauczania historii.  

 

 

f. Sposób uwzględnienia wzorców międzynarodowych (o ile zostały 

uwzględnione; opis na czym polegał) 

 

Wzorce międzynarodowe zostały uwzględnione przy tworzeniu programów kształcenia 

większości kierunków należących do oferty dydaktycznej WNS. Prześledzono programy 

kształcenia analogicznych kierunków na zagranicznych uczelniach, a ponadto działalność 

instytutów badawczych zajmujących się praktycznymi zastosowaniami wykładanych w WNS 

modułów. W roku akademickim 2013/2014 porównano przyjęte rozwiązania ze wzorcami 

procesu bolońskiego. KZZJK dziennikarstwa uczestniczyło m.in. w seminarium bolońskim 

„Uczelnie wobec wyzwań wdrażania KRK i uczenia się przez całe życie”, które odbyło się 20 

czerwca 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim. Na kierunku historia stałe kontakty 

dydaktyczne podtrzymywane są z Uniwersytetem w Ostrawie oraz w Banskiej Bystricy. 

Wykorzystywane są także doświadczenia Uniwersytetów w Oslo i Reykjawiku w związku z 

wprowadzony modułem dotyczącym historii i kultury Skandynawii. W Studium Pracy 

Socjalnej na etapie dostosowywania programu studiów do wymogów KRK korzystano z 

doświadczeń projektu SOWOSEC (Master in Social Work and Social Economy) i 
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współpracy, którą w ramach tego projektu Studium Pracy Socjalnej realizuje z 

uniwersytetami i szkołami wyższymi kształcącymi w zakresie Pracy Socjalnej z kilu krajów 

europejskich (Austria, Czechy, Francja, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria i Węgry). 

Doświadczenia projektu SOWOSEC były szczególnie przydatne w kontekście budowania 

koncepcji modułów kształcenia. Szczegóły sposobu uwzględniania wzorców 

międzynarodowych na kierunku socjologia zamieszczono w sprawozdaniu tego kierunku. 

 

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

na czym polegał) 

 

Potrzeby rynku pracy zostały uwzględnione. W przypadku kierunków filozofia oraz 

doradztwo filozoficzne i coaching skupiono się na diagnozie umiejętności i kompetencji 

rozwijanych na studiach pod kątem ich przydatności dla przyszłych pracodawców. 

Uwzględniono zapotrzebowanie na pracowników zdolnych do ciągłego rozwoju zawodowego 

(uczenie się przez całe życie), elastycznych, umiejących dokonywać złożonych analiz, 

syntetyzować informacje, myśleć kreatywnie, o wysokich zdolnościach komunikacyjnych. Na 

kierunku politologia oraz dziennikarstwo, w ramach uwzględniania potrzeb rynku pracy, w 

roku akademickim 2013/2014 podjęto współpracę z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. 

Ponadto kontynuowano proces dostosowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy 

poprzez prowadzenie nowej specjalności (na kierunku politologia) oraz zakończenie prac nad 

przygotowaniem nowych kierunków studiów. Wymagania dotyczące przygotowania 

zawodowego pracowników socjalnych regulowane są nie tylko przepisami prawa o 

Szkolnictwie Wyższym, ale również regulacjami resortowymi Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. Program studiów na tym kierunku odpowiada tym wymaganiom. Jednocześnie w 

oparciu o analizę wyników realizowanych projektów badawczych i w odpowiedzi na nowe 

potrzeby, program studiów (wcześniej specjalności) w ostatnich kilku latach poddawany jest 

ciągłej ewaluacji. Wynikiem tych działań jest, między innymi, ciągła aktualizacja 

oferowanych seminariów specjalizacyjnych. Program studiów na kierunku socjologia oparty 

został o wzorce międzynarodowe, korzystano z doświadczeń ekspertów bolońskich, a także 

programów nauczania szkół wyższych kształcących na kierunku socjologia w krajach 

europejskich. Przy opracowaniu efektów kształcenia dla kierunku socjologia korzystano 

z Subject Benchmark Statement skonstruowanego, dla obszaru kształcenia obejmującego 

socjologię, przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency (QAA), której 

zadaniem jest zapewnienie jakości w zakresie ochrony standardów i poprawy jakości 



 12 

szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Informacje szczegółowe, patrz: raport KZJK 

socjologii. 

h. Raport z wyników ankiety oceny satysfakcji osób kończących studia 

 

Raport z wyników ankiety oceny satysfakcji jest opracowywany przez Biuro ds. Jakości 

Kształcenia. Raporty cząstkowe nie zostały przekazane KZZJK do dnia złożenia 

sprawozdania, co uniemożliwiło uwzględnienie wyników w niniejszym opracowaniu. Planuje 

się ich uwzględnienie w kolejnym roku. 

 

 

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) 

 

Programy studiów realizowanych na WNS (zarówno na studiach I, jak i II stopnia) obejmują: 

 opis efektów kształcenia; 

 plan studiów; 

 opisy modułów wraz z właściwymi dla nich efektami kształcenia; 

 tabele pokrycia efektów kształcenia. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia określone są w sylabusach, podobnie jak kryteria 

zaliczania modułów. Kwestie organizacji studenckich praktyk zawodowych, reguluje 

Regulamin i ramowy program praktyk na Wydziale Nauk Społecznych, uchwalony przez 

Radę Wydziału, 18.06.2013 roku. Rodzaj i charakter praktyk uzależniony jest od kierunku, 

stopnia i specjalności. Programy studiów są na bieżąco analizowane na wszystkich 

kierunkach prowadzonych w WNS. KZZJK i kierownictwa instytutów nie stwierdziły 

nieprawidłowości w tym zakresie. 

 

b. Zasady dyplomowania (czy są sformułowane i stosowane) 

 

Zasady dyplomowania są sformułowane i stosowane. W sposób ogólny regulują je przepisy 

„Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim”. Oprócz tego organizacja procesu uzyskania 

dyplomu została ujęta w odrębnych dokumentach, stworzonych na poszczególnych 

kierunkach lub finalizowanych i wdrażanych od roku akademickiego 2014/2015. 

 

c. Monitorowanie weryfikacji efektów kształcenia (w tym także osiąganych 

w ramach praktyk zawodowych) 
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Monitorowanie efektów kształcenia odbywa się w trakcie zaliczeń i egzaminów, włącznie z  

weryfikacją efektów pracy własnej studenta. Wśród innych działań związanych z 

monitorowaniem weryfikacji efektów kształcenia znalazły się: 

- analiza sylabusów, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi weryfikacji 

efektów kształcenia; 

- analiza regulaminu i programu praktyk zawodowych na kierunku; 

- analiza porównawcza wyników ankiet ewaluacyjnych modułów/ przedmiotów 

poddanych ocenie ewaluacyjnej w odniesieniu do zapisów sylabusów 

ewaluowanych przedmiotów. 

 

 

 

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) 

 

W ankietach zajęć dydaktycznych dominują oceny dobre i bardzo dobre. Szczegółowe 

dane liczbowe zamieszczone zostały w sprawozdaniach przygotowanych przez 

poszczególne KZJK. 

 

 

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

– liczba arkuszy, liczba pracowników; sposób uwzględniania wyników) 

 

Hospitacje zajęć, zwłaszcza młodszych pracowników nauki, prowadzone są na 

bieżąco. Dane liczbowe zawarte zostały w zestawieniach przygotowanych przez 

poszczególne KZJK. 

 

 

c. Zbiorcze wyniki oceny okresowej pracowników 

 

Na kierunku doradztwo filozoficzne oraz filozofia w roku akademickim 2013/2014 nie 

było oceny okresowej pracowników ponieważ taka jest przeprowadzana co dwa lata. 

Osoby, które w poprzednim roku otrzymały ocenę warunkowo pozytywną odbyły 

rozmowę z Dyrektorem Instytutu. Podczas tej rozmowy został przedstawiony plan 

rozwoju naukowego lub poprawy pracy dydaktycznej. Na kierunku dziennikarstwo 

oraz politologia ocena okresowa, która odbyła się w roku akademickim 2013/2014 

objęła wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych. W toku przeprowadzonych 
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prac wszyscy uzyskali oceny pozytywne. Ocena okresowa pracy nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Instytucie Socjologii UŚ za okres 2009-2012 została 

przeprowadzona dnia 1 lipca 2013 roku. Ocenie podlegało 50 pracowników, w tym: 

 ocenę pozytywną otrzymało 41 pracowników; 

 ocenę warunkowo pozytywną uzyskało 4 pracowników; 

 ocenę negatywną otrzymał jeden pracownik. 

Czterech profesorów tytularnych podlega ocenie komisji powołanej przez JM Rektora. 

Brak szczegółowych danych liczbowych dotyczących kierunków historia, historia 

sztuki, turystyka historyczna. Można jednak stwierdzić, iż ocena pracowników 

dokonuje się również na tych kierunkach. 

 

d. Ocena spełnienia wymogów formalnych dotyczących kadry dydaktycznej 

(minimum kadrowe, zgodność prowadzonych badań z obszarami kształcenia, 

ewentualne zagrożenia) 

 

Na wszystkich kierunkach minimum kadrowe jest zachowane, a obszary kształcenia 

poszczególnych pracowników są na ogół zbieżne z prowadzonymi badaniami 

naukowymi. Niezgodności pojawiają się wówczas gdy w trakcie roku akademickiego 

Instytuty otrzymują nakaz kumulacji grup konwersatoryjnych. Wówczas, 

niejednokrotnie, głównym kryterium przydziału zajęć nie są zainteresowania naukowe 

prowadzącego lecz konieczność dopełnienia pensum. Likwidacja tego mankamentu 

nastąpić może poprzez rezygnację z ingerowania w ilość grup konwersatoryjnych w 

trakcie roku akademickiego.  

 

 

4. Działania na rzecz zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego 

i materialnego wsparcia w procesie uczenia się 

  

a. 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. 
 

Seminaria dyplomowe realizowane są w zakresie tematycznym właściwym z punktu 

widzenia zainteresowań naukowych prowadzącego. Oferta seminariów jest szeroka, 
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umożliwiająca realizację projektów zgodnych z zainteresowaniami studentów. 

Opiekunowie poszczególnych lat studiów i specjalności są wyznaczeni; realizują swe 

obowiązki bez zarzutu. Konsultacje prowadzone na bieżąco w ilości wystarczającej w 

stosunku do potrzeb dydaktyki. Dostępność pracowników i instytucji 

administracyjnych na ogół wystarczająca. Zbyt szczupła jedynie w okresie kulminacji 

pracy administracyjnej dziekanatów. Wówczas studenci oczekiwać muszą w 

tasiemcowych kolejkach.  

 

   

b. 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. 

 

Sale wykładowe wyposażone są coraz lepiej w urządzenia audiowizualne, choć nadal 

wątpliwości musi budzić brak możliwości korzystania z tablic interaktywnych, 

zainstalowanych kilka lat temu. Dostęp do baz komputerowych i innych pomocy 

dydaktycznych wystarczający. Problemem utrudniającym pracę jest brak dostępu 

pracowników dydaktycznych do nowszych wersji programów komputerowych. 

 

 

5. Gromadzenie i udostępnianie informacji o programach i procesie kształcenia 

 

a. Stan wdrożenia Karty kierunku 

 

W trakcie przygotowywania na poszczególnych kierunkach 

 

 

b. Publikowanie sylabusów 

 

Opublikowane w systemie USOS oraz na stronach internetowych niektórych Instytutów 

 

 

c. Publikowanie informacji o organizacji procesu kształcenia 

 

Jak wyżej 
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d. Publikowanie informacji o działaniach w ramach SZJK 
 

Jak wyżej 

 

 

6. Dobre praktyki jednostki w zakresie jakości kształcenia. 

 

Do dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia zaliczyć można m.in.: 

 systematyczne (dwa razy w roku) przeprowadzanie badania oceniającego zajęcia 

dydaktyczne; 

 hospitowanie zajęć dydaktycznych, które ma na celu doskonalenie warsztatu 

dydaktycznego; 

 współpracę nauczycieli prowadzących wykłady z osobami prowadzącymi ćwiczenia w 

ramach tego samego modułu. Skutkuje to wypracowaniem spójnej koncepcji zajęć, co 

uwidacznia się w treści sylabusa; 

 łączenie różnych form oceniania efektów kształcenia studentów w ramach jednego 

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

i/lub problemowymi; 

 organizowanie otwartych posiedzeń KZZJK oraz spotkań pracowników Instytutu, 

podczas których dyskutowane są problemy związane z zapewnieniem jakości 

kształcenia. 

 

 

 

 

 

sporządził 

 

 

 

 

 

 

Lech Krzyżanowski 

(pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. jakości kształcenia) 


