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1. Wnioski z hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunku FILOLOGIA (i lektoraty) 
 

W roku akademickim 2013/2014 na kierunku FILOLOGIA przeprowadzono 10 hospitacji zajęć 

dydaktycznych losowo wybranych przedmiotów.  
 
W semestrze zimowym ocenie poddano: 
 

kierunek przedmiot 

sem. I sem. III sem. V 

  Filologia angielska – 
historia WB i USA  

 Zarządzanie – lektorat 
język angielski 

 Filologia angielska – 
gramatyka opisowa  

 Fizjoterapia – lektorat 
jęz. niemiecki 

Filologia angielska – PNJA  

 
W semestrze letnim hospitacje przeprowadzono na następujących zajęciach: 
 

kierunek przedmiot 

sem. II sem. IV sem. VI 

 Dietetyka – lektorat jez. 
angielski  

 Filologia germańska – język 
niemiecki pisanie PNJN 

  Turystyka i rekreacja – 
lektorat jęz. angielski  

 Filologia germańska –PNJN 
gramatyka 

 Filologia germańska – PNJN 
konwersacje 

 

 
 
Aspekty pozytywne: 
Zajęcia prowadzone były zgodnie z treściami w sylabusie przedmiotu, realizowane prawidłowo pod 

względem przygotowania metodycznego. Treści hospitowanych zajęć były zgodne z programem 
przedmiotu. Treści zajęć przekazywane były studentom przez prowadzących przedmiot w sposób 

ciekawy, studenci byli zaangażowani, pracowali w grupach, dyskutowali nad problemowymi pytaniami. 
Zastosowywano nowoczesne techniki i pomoce dydaktyczne odpowiadające treściom i celom 
realizowanym podczas zajęć. Wykorzystano odpowiednie metody kształcenia podczas realizacji zajęć. 
Zajęcia z ww. przedmiotów były prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających dużą wiedzę 

merytoryczną, umiejętności dydaktyczne i zostały wysoko ocenione przez osoby hospitujące. 
 
 

Aspekty negatywne: 

-- 
 

Zalecenia:  

Zwrócono uwagę, aby na lektoratach nauczyciel prowadzący skuteczniej monitorował pracę w 
grupach oraz aby zachęcał studentów do wypowiadania się pełnym zdaniem w języku obcym. 

 

 

2. Wnioski z ankiety oceny nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku 

FILOLOGIA 
 

 

kierunek semestr liczba 

wypełnionych 

ankiet 

liczba 

ocenionych 

nauczycieli 

ocena 

minimalna 

ocena 

maksymalna 

ocena 

średnia 

liczba 

nauczycieli 

ocenionych 

poniżej 4,0 

 zimowy 678 45 1,67 5,00 4,29 6 

letni 335 42 1,75 5,00 4,35 8 

 

Wnioski: 

Na 45 ocenionych nauczycieli w semestrze zimowym tylko 6 osób zostało ocenionych poniżej 
4,0, a w semestrze letnim na 42 ocenionych nauczycieli 8 zostało ocenionych poniżej 4,0. 
Wskazuje to na dość wysoką ocenę wykładowców przez studentów. 
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3. Wnioski z ankiety oceny jakości kształcenia wypełnionej przez studentów              

i nauczycieli kierunku FILOLOGIA 
 

W roku akademickim 2013/2014 nauczyciele akademiccy i studenci kierunku Filologia mieli możliwość 

wyrażenia swojej opinii dot. jakości kształcenia w ankiecie, która została przeprowadzona w maju 2014 

przez Biuro ds. Jakości Kształcenia i Systemu Plagiatowego.  

 

Wyniki ankiety oceny jakości kształcenia wypełnionej przez nauczycieli akademickich zostały 

przygotowane dla WSH bez podziału na kierunki. 

 

Na kierunku Filologia na pytania ankiety odpowiedziało 30 studentów, którzy ocenili jakość kształcenia 

na Uczelni na 3,64. Szczegółowe wyniki ankiet jakości kształcenia wypełnionych przez 

studentów przedstawia poniższa tabela: 

pytanie ocena średnia 

1.  
Jak ocenia Pani/Pan warunki studiowania, w tym wyposażenie sal w pomoce 
i narzędzia dydaktyczne? 

3,70 

2.  Jak ocenia Pani/Pan tygodniowy plan zajęć? 3,47 

3.  
Jak ocenia Pani/Pan program zajęć realizowanych na studiowanym 
kierunku? 

3,33 

4.  Jak ocenia Pani/Pan jakość prowadzonych zajęć na studiowanym kierunku? 3,80 

5.  Jak ocenia Pani/Pan jakość kształcenia w zakresie języków obcych? 4,00 

6.  Jak ocenia Pani/Pan ofertę specjalności w ramach studiowanego kierunku? 2,77 

7.  
 

Jak ocenia Pani/Pan zakres i przejrzystość informacji zamieszczanych na 
stronie internetowej Uczelni, w tym dostępność do regulaminów, druków, 
komunikatów? 

3,37 

8.  
 

Jak ocenia Pani/Pan możliwość realizacji części studiów za granicą oraz 
studenckiej praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus? 

3,80 

9.  
 

Jak ocenia Pani/Pan możliwości uczestnictwa w różnych inicjatywach 
uczelnianych, samorządu studenckiego, kół naukowych i organizacji 
studenckich? 

3,63 

10.  
Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie biblioteki i czytelni uczelnianej oraz 
aktualność oferowanego księgozbioru? 

3,80 

11.  
Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną dziekanatu właściwego 
wydziału? (tu: WSH pok. nr 3, ul. Przyjaźni 1) 

3,93 

12.  Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną katedry? 3,50 

13.  Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną Biura Pomocy Materialnej?  3,73 

14.  Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Biura Obsługi Studenta?  4,07 

15.  Co Pani/Pana zdaniem należałoby udoskonalić w Uczelni? (pytanie otwarte) 11 odpowiedzi 

 

Wnioski: 
 
Najwyżej studenci ocenili funkcjonowanie Biura Obsługi Studenta (4,07), a najniżej ofertę specjalności 

(2,77).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

4. Wnioski z analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia 

dla przedmiotu na kierunku FILOLOGIA 
 

W roku akademickim 2013/2014 na dokonano analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami 
kształcenia dla wylosowanego przedmiotu 
 

kierunek nazwa przedmiotu zgodność zagadnień      
z efektami kształcenia1 

FIL sem. II: Wiedza o akwizycji i nauce języka FA 26 

sem. III: Historia literatury angielskiej FA 29 

sem. IV: Gramatyka opisowa (skłania i morfologia) FA 30 

 

 
Wnioski: 
 

Przedmiot wiedza o akwizycji i nauce języka uzyskał 26 punktów, gramatyka opisowa 

(składnia i morfologia) 30 punktów, a historia literatury amerykańskiej 29 pod kątem 

zgodności zagadnień z efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

tak więc zagadnienia egzaminacyjne wszystkich trzech przedmiotów są w pełni zgodne z 

przedmiotowymi efektami kształcenia. 
 

 

 

5. Wnioski z analizy wyników zaliczeń i egzaminów na kierunku FILOLOGIA 
 

Wyniki zaliczeń i egzaminów na kierunku Filologia w roku akademickim 2013/2014 przedstawiają się 
następująco: 
 

kierunek semestr przedmioty o najmniejszej 

zdawalności 

przedmioty o największej 

zdawalności  

przedmioty z największym 

odsetkiem ocen 4,5 i 5,0 

FIL I FA:  

 Historia Wielkiej Brytanii i USA 

 Język niemiecki 

FA:  

 Wiedza o akwizycji i nauce 

języka 

FA:  

 Gramatyka opisowa: fonetyka i 

fonologia 

 Język rosyjski 

 Wychowanie fizyczne: pływanie 

II FA:  

 Historia literatury angielskiej i 

amerykańskiej (zaliczenie) 

 Historia Wielkiej Brytanii i USA 

(egzamin) 

 Dykcja i emisja głosu 

FA:  

 Gramatyka opisowa: fonetyka i 

fonologia (zaliczenie) 

 Psychologia ogólna (zaliczenie) 

FA:  

 Dykcja i emisja głosu  

 Teorie i metodyka edukacji 

elementarnej 

 Wychowanie fizyczne 

III FA: 

 Historia literatury angielskiej 

(zaliczenie i egzamin) 

 Praktyczna nauka języka 

angielskiego 

FA: 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Dydaktyka języka angielskiego 

 Interkulturowość 

 Podstawy ekonomii 

 Podstawy wiedzy o prawie i 

konstytucjonalizm 

 Praktyka pedagogiczna 

 Psychologia z pedagogiką 

ogólną 

 Topics in second language 

acquisition (fakultet) 

 Wyzwania młodego nauczyciela 

we współczesnym kontekście 

edukacyjnym (fakultet) 

 

FA:  

 Podstawy wiedzy o prawie i 

konstytucjonalizm 

 Praktyka pedagogiczna  

 Praktyka zawodowa – 

niepedagogiczna 

FG:  

 Finanse przedsiębiorstw 

 Gramatyka opisowa: składnia i 

morfologia 

 Język angielski 

FG:  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Dydaktyka języka niemieckiego 

 Historia literatury niemieckiej 

 Język niemiecki w biznesie 

 Podstawy ekonomii 

 Praktyczna nauka języka 

niemieckiego 

 Praktyka pedagogiczna 

 Przedsiębiorczość i innowacje w 

FG:  

 Praktyka pedagogiczna 

 Praktyka zawodowa – 

niepedagogiczna 

 Przedsiębiorczość i innowacje w 

gospodarce (fakultet) 

                                                 
1 punkty uzyskane w analizie zgodności egzaminacyjnych z efektami kształcenia / maksymalna ilość punktów 
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gospodarce 

 Psychologia z pedagogiką 

ogólną 

 Psychologiczne teorie uczenia 

się i nauczania 

IV FA: 

 Historia literatury 

amerykańskiej 

 Podstawy zarządzania 

 Praktyczna nauka języka 

angielskiego (zaliczenie i 

egzamin) 

 Wiedza o krajach angielskiego 

obszaru językowego (egzamin) 

FA: 

 Język francuski 

 Podstawy wiedzy o prawie i 

konstytucjonalizm 

 Praktyczna nauka języka 

rosyjskiego 

 Przygotowanie pedagogiczno-

psychologiczne: II etap 

kształcenia 

 

FA: 

 Język angielski w biznesie 

 Podstawy wiedzy o prawie i 

konstytucjonalizm 

 Przygotowanie pedagogiczno-

psychologiczne: II etap 

kształcenia 

FG: 

 Podstawy zarządzania 

 Praktyczna nauka języka 

niemieckiego 

FG: 

 Dydaktyka języka niemieckiego 

 Historia literatury niemieckiej 

 Język francuski 

 Realioznawstwo (zaliczenie i 

egzamin) 

 

FG: 

 Dydaktyka języka niemieckiego 

 Historia literatury niemieckiej 

 Przygotowanie pedagogiczno-

psychologiczne: II etap 

kształcenia 

 Realioznawstwo (zaliczenie i 

egzamin) 

V FA:  

 Historia literatury 

amerykańskiej 

 Praktyczna nauka języka 

angielskiego 

 Seminarium dyplomowe 

FA: 

 Dydaktyka wiedzy o 

społeczeństwie 

 Edukacja w Europie i edukacja 

regionalna 

 Historia filozofii 

 Historia języka angielskiego 

 Kompetencje pedagogiczne 

nauczyciela 

 Praktyka pedagogiczna 

FA:  

 Praktyka pedagogiczna 

 Wiedza o Europie 

 

FG: 

 Historia języka niemieckiego 

 Praktyczna nauka języka 

niemieckiego 

FG: 

 Dydaktyka języka niemieckiego 

 Kompetencje pedagogiczne 

nauczyciela 

 Praktyka pedagogiczna 

FG:  

 Dydaktyka języka niemieckiego 

 Praktyka pedagogiczna 

VI FA: 

 Dydaktyka języka angielskiego 

(egzamin) 

 Praktyczna nauka języka 

angielskiego 

 

FG: 

 wszystkie poza przedmiotami 

wymienionymi w poprzedniej 

kolumnie 

FA: 

 Edukacja w Europie i edukacja 

regionalna 

 Praktyka pedagogiczna 

 Seminarium dyplomowe 

 Wiedza o Europie 

 FG: 

 Praktyczna nauka języka 

niemieckiego (zaliczenie           

i egzamin) 

 

 

FG: 

 wszystkie poza przedmiotem 

wymienionym w poprzedniej 

kolumnie 

FG: 

 Edukacja w Europie i edukacja 

regionalna 

 Praktyka pedagogiczna 

 Seminarium dyplomowe 

 Wiedza o Europie 

 

 

Wnioski:   
 
W semestrach I-V, przedmioty o najmniejszej zdawalności to:  
 

Historia Wielkiej Brytanii i USA, Język niemiecki, Historia literatury angielskiej i amerykańskiej 
(zaliczenie), Historia Wielkiej Brytanii i USA (egzamin), Dykcja i emisja głosu, Historia literatury 

angielskiej (zaliczenie i egzamin), Praktyczna nauka języka angielskiego, Finanse przedsiębiorstw 
Gramatyka opisowa: składnia i morfologia, Język angielski, Historia literatury amerykańskiej, 
Podstawy zarządzania, Praktyczna nauka języka angielskiego (zaliczenie i egzamin), Wiedza o krajach 
angielskiego obszaru językowego (egzamin), Podstawy zarządzania, Praktyczna nauka języka 
niemieckiego, Historia literatury amerykańskiej, Praktyczna nauka języka angielskiego, Seminarium 
dyplomowe. 

 
Natomiast przedmioty o największej zdawalności w semestrach I-V to: 
 

Wiedza o akwizycji i nauce języka, Gramatyka opisowa: fonetyka i fonologia (zaliczenie), Psychologia 
ogólna (zaliczenie), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dydaktyka języka angielskiego, Interkulturowość, 
Podstawy ekonomii, Podstawy wiedzy o prawie i konstytucjonalizm, Praktyka pedagogiczna, Psychologia 
z pedagogiką ogólną,Topics in second language acquisition (fakultet), Wyzwania młodego nauczyciela 
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we współczesnym kontekście edukacyjnym (fakultet), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dydaktyka 
języka niemieckiego, Historia literatury niemieckiej, Język niemiecki w biznesie, Podstawy ekonomii, 

Praktyczna nauka języka niemieckiego, Praktyka pedagogiczna, Przedsiębiorczość i innowacje w 
gospodarce, Psychologia z pedagogiką ogólną, Psychologiczne teorie uczenia się i nauczania, Historia 
literatury amerykańskiej,Podstawy zarządzania, Praktyczna nauka języka angielskiego (zaliczenie i 
egzamin), Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (egzamin), Język francuski, Podstawy 

wiedzy o prawie i konstytucjonalizm, Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Przygotowanie 
pedagogiczno-psychologiczne, Podstawy zarządzania, Praktyczna nauka języka niemieckiego, 
Dydaktyka języka niemieckiego, Historia literatury niemieckiej, Realioznawstwo (zaliczenie i egzamin), 
Historia literatury amerykańskiej, Praktyczna nauka języka angielskiego, Seminarium dyplomowe, 
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, Edukacja w Europie i edukacja regionalna, Historia filozofii, Historia 
języka angielskiego, Kompetencje pedagogiczne nauczyciela, Praktyka pedagogiczna, Historia języka 
niemieckiego, Praktyczna nauka języka niemieckiego, Dydaktyka języka niemieckiego, Kompetencje 

pedagogiczne nauczyciela, Praktyka pedagogiczna. 
 

 

 

6. Wnioski z analizy wyników wylosowanych egzaminów na kierunku FILOLOGIA 
 

Na kierunku Filologia ocenie podlegały egzaminy z trzech wylosowanych przedmiotów – sem. II: 
Wiedza o akwizycji i nauce języka FA, sem. III: Historia literatury angielskiej FA, sem. IV: Gramatyka 
opisowa (skłania i morfologia) FA.  
 

Skala ocen 

Odsetek studentów, którzy z egzaminu otrzymali określoną ocenę 

Wiedza o akwizycji i nauce 
języka FA 

Historia literatury 
angielskiej FA 

Gramatyka opisowa 
(składnia i morfologia) FA 

bardzo dobry 22 4 4 

dobry plus 9 7 3 

dobry 4 6 19 

dostateczny plus 6 13 16 

dostateczny 39 15 47 

niedostateczny 20 55 10 

 
Wnioski:  
 
Najwięcej ocen niedostatecznych (55) uzyskali studenci z przedmiotu Historia Literatury Angielskiej, 
dostatecznych (47) z przedmiotu Gramatyka Opisowa (składania i morfologia), dostatecznych plus (16), 
oraz dobrych (19) też z Gramatyki Opisowej,  a najwięcej ocen dobry plus (9) i bardzo dobry (22) z 

przedmiotu Wiedza o Akwizycji i Nauce Języka Angielskiego. 
 

 

 

7. Wnioski z samooceny jakości kształcenia na kierunku FILOLOGIA 
 

Samoocena jakości kształcenia na kierunku Filologia: 
na etapie „kandydat”: 

 rozszerzono ofertę edukacyjną o studia II stopnia; 
 kandydaci na studia byli informowani o ofercie edukacyjnej, a także o poziomie i jakości 

kształcenia podczas imprez cyklicznych (Drzwi Otwarte; Dzień Filologii; Językowe Show), w 
czasie spotkań uczniów ze studentami w szkołach średnich, wykładów otwartych oraz przy 

pomocy ulotek informacyjnych; 
na etapie „student”: 

 udoskonalano programy kształcenia i sylabusy wg zaleceń KRK; 
 dokonywano weryfikacji zakładanych efektów kształcenia podczas regularnie prowadzonych 

hospitacji; 
 rozwijano metody kształcenia na odległość przez: 1) udział pracowników KF w szkoleniu z 

zakresu korzystania z platformy Moodle, 2) stworzenie repozytorium materiałów dydaktycznych 
do kursów językowych na platformie e-learningowej ePWSZ, 3) stałe wykorzystywanie 
Platformy do Nauczania Języków Obcych CLIP na lektoratach (samokształcenie studentów, 
testy śródsemestralne on-line); 

 w procesie dydaktycznym były wykorzystywane technologie informacyjne: prezentacje 

multimedialne, tablice interaktywne, DVD, zasoby sieci (słowniki i ćwiczenia on-line, filmy), 
kontakt studentów z wykładowcami; 

 prowadzono hospitacje w semestrze zimowym i letnim w celu kontrolowania procedur oceniania 
studentów oraz monitorowania warunków realizacji programu studiów i organizacji zajęć;  
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 prowadzono kontrolę pracy ze studentami i sposobu oceniania studentów przez dodatkowe 
wewnętrzne ankiety w ramach przedmiotów PNJA i PNJN przygotowane przez koordynatorów 

tych przedmiotów; 
 usprawniono obsługę administracyjną procesu dydaktycznego przez wpisywanie ocen w module 

eProwadzący portalu eORDO Omnis; 
 weryfikowano funkcjonowanie procedury wyznaczania wartości wskaźników ECTS na poziomie 

wykładowców, sekretariatu KF i dziekanatu WSH; 
 studenckie praktyki zawodowe są monitorowane przez opiekuna praktyk; 
 studenci z zagranicy, w ramach programu Erasmus+ uczestniczą w zajęciach prowadzonych w 

języku angielskim; 
 aktywizowano działalność organizacji studenckich: zorganizowano konferencję dla studentów 

(14.01.2014), Spotkania z kulturą niemiecką (25-26.2014), Konferencję O Canada! 
(7.04.2014); prężnie działają studenckie koła naukowe: SKN Cooltura i Studenckie Koło 

Germanistów; 
 poszerzano społeczne i kulturowe horyzonty studentów przez: konferencje dla studentów 

(wykłady prowadzone przez studentów dla studentów), prelekcje w ramach Erasmus Day, 
udział studentów w wykładach plenarnych V Międzynarodowej Konferencji Autonomy in 

language learning and teaching: Developing independence inside and outside the classroom 
(12-14.05.2014) oraz w konferencji Language learning strategies: Challenges for the future (4-

5.06.2014), które to konferencje były organizowane przez KF; 
 przygotowano Polsko-Norweski projekt unijny; 
 nawiązano i podtrzymano współpracę z zagranicznymi szkołami wyższymi: Kafkas University, 

Çukurova University, Karadeniz Technical University, Mersin University. 

 

 

8. Wnioski z realizacji praktyk zawodowych przez studentów kierunku FILOLOGIA 
 

Praktyki realizowano dwutorowo: praktyki obowiązkowe niepedagogiczne i pedagogiczne fakultatywnie  
na II roku, zgodnie z wyborem dodatkowego modułu pedagogicznego i  obowiązkowo na roku  III 
.Praktyki pedagogiczne realizowano w ramach projektu unijnego’ Profesjonalne praktyki-Profesjonalni 
nauczyciele’. 
Praktyki niepedagogiczne   studenci realizowali w przedsiębiorstwach, zakładach pracy, instytucjach 

państwowych i administracji samorządowej na terenie miasta Konina, gminy Konin oraz powiatu 
konińskiego. 
By sprawdzić efekty kształcenia założone w sylabusie przeprowadzono test z wiedzy BHPi Ppoż. 
Pozytywne aspekty 
- nawiązanie dłuższej współpracy  z niektórymi firmami 
- zainicjowanie wspólnego opracowania programu praktyk , otwartych drzwi w firmach 
Negatywne aspekty 

-Realizowanie praktyk w trakcie  trwania zajęć zostały postrzeżone przez firmy jako utrudnienie w ich 
pracy, nieefektywne dla studenta  
- studenci mało zmotywowani 
Praktyki pedagogiczne 
Jak w latach poprzednich studenci filologii udali się na praktyki nauczycielskie do szkół wytypowanych 
do projektu unijnego. Studenci roczników młodszych skierowani zostali głównie do szkół podstawowych, 
a studenci roczników wyższych do gimnazjów i liceów. Praktyki odbywały się bez zakłóceń i prawie 

wszyscy studenci ukończyli praktyki w terminie.  

By sprawdzić efekty kształcenia założone w sylabusie przeprowadzono test z przepisów oświatowych i 
aspektów prawnych  funkcjonowania szkoły. 
Pozytywne aspekty 
- praktyki na wysokim poziomie 
-studenci zadowoleni z praktyk 

Negatywne aspekty 
- brak komunikacji ze szkołami  w niewielu przypadkach. Czasami zdarzało się, że studenci wysyłani byli 
na praktykę a na miejscu okazywało się, że dana nauczycielka w tym roku nie ma zajęć. Szkoły 
mogłyby powiadamiać nas o takich sytuacjach.  
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9. Wnioski z monitorowania losów absolwentów kierunku FILOLOGIA 
 

Z ankiety monitorującej losy absolwentów, którą przeprowadziło Biuro Rekrutacji, Karier i Współpracy z 
Absolwentami po roku od ukończenia studiów (rok ukończenia studiów: 2012) trudno jest wyciągnąć 
miarodajne wnioski ze względu na znikomą zwrotność ankiet: na pytania ankiety odpowiedziało tylko 14 
absolwentów kierunku Filologia.  

 
Jednakże wszyscy absolwenci, którzy wypowiedzieli się w badaniu dobrze lub bardzo dobrze oceniają 
swoje przygotowanie zawodowe zdobyte podczas studiów, choć 9 osób uważa, że w zrealizowanym 
programie było zbyt mało zajęć praktycznych. Potwierdza to odpowiedź na pytanie dot.  umiejętności, 
których brakuje absolwentom: 5 osób wskazało na brak umiejętności praktycznych. Działania jakie 
powinna podjąć Uczelnia, by wzmocnić szanse zdobycia pracy to wg absolwentów: organizacja kursów i 
szkoleń oraz więcej praktyk. Wśród umiejętności, których oczekują pracodawcy od absolwentów 

kończących Filologię, najczęściej wymieniane są: znajomość języków obcych oraz umiejętności 
wszechstronne takie jak kreatywność, komunikatywność. 
 
13 z 14 ankietowanych absolwentów kierunku Filologia poszukiwało pracy w ciągu roku od ukończenia 

studiów, a 7 z nich ją podjęło. Dla połowy z nich była to praca zgodna z ukończonym kierunkiem. 
Obecnie 5 osób jest zatrudnionych na etat, a 7 określa swój status jako bezrobotny. 9 osób kontynuuje 

naukę na studiach II stopnia (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Filia w Kaliszu; Uniwersytet M. 
Kopernika w Toruniu). 

 
 

 

10.  Ogólne wnioski płynące z oceny jakości kształcenia na kierunku FILOLOGIA w 

roku akademickim 2013/2014 

 
 

Wnioski płynące z raportu są pozytywne. Należy stwierdzić, że program kształcenia jest dopasowany do 
oczekiwań i możliwości realizacji treści, efekty zapisane w sylabusach przedmiotów są w większości 
możliwe do osiągnięcia przez studentów. Oczywiście pojawiają się problemy na etapie przyswajania 

wiedzy i przekształcenia teorii w praktykę. W tym zakresie, zwłaszcza w przypadku wybranych 

przedmiotów konieczne będzie udoskonalenie technik i metod nauczania. 
 
Należy pozytywnie odebrać fakt, że stosunkowo dużo studentów decyduje się na wybór fakultatywnego 
modułu KN, który oznacza dodatkowe zajęcia i godziny praktyk pedagogicznych. Wiąże się to z 
koniecznością większego zaangażowania studentów. 
 
Studenci dość chętnie, choć jest to uzależnione od podejścia i motywacji, biorą udział w inicjatywach 

Katedry Filologii, imprezach organizowanych przez jednostkę zarówno dla szkół ponadgimnazjalnych, 
jak i dla studentów, w konferencjach naukowych. W roku akademickim organizowane były dwie 
konferencje dla studentów: metodyczna i kulturoznawcza, które są okazją do przygotowania wystąpień, 
dyskusji i tym samym rozwoju umiejętności i kompetencji właściwych dla profilu studiowania. 
 
Poziom zdawalności egzaminów w pierwszym terminie jest z racji profilu studiów niższy niż na innych 

kierunkach, studia filologiczne wymagają systematycznej pracy studenta, zaangażowania w pracy nad 

językiem, studenci mają różne tempo przyswajania wiedzy, ale większość osiąga zamierzone efekty 
kształcenia. 
 
Sprawność kształcenia na kierunku Filologia jest najniższa na WSH i wynosi na studiach stacjonarnych 
na Filologii Angielskiej 21,87%, a na Filologii Germańskiej 36,36%. 

 


