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Plan wystąpienia 

• Kwalifikacje nadawane w szkolnictwie wyższym i 
ich jakość 

• Weryfikacja efektów kształcenia w regulacjach 
prawnych i dokumentach Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej 

• Weryfikowanie efektów kształcenia jako główny 
czynnik mający wpływ na ich osiąganie 

• Jak definiować efekty kształcenia i kryteria 
weryfikacji aby osiągnąć cel procesu kształcenia 

• Wspomaganie uczenia się – wyzwania i 
ograniczenia 
 
 
 



Kwalifikacje nadawane przez uczelnie 

• W obecnym stanie prawnym, gdy uczelnia 
sama definiuje kierunek studiów, dyplom 
wydany przez uczelnię jest „kwalifikacją danej 
uczelni” - odmienną  niż kwalifikacja na tak 
samo nazwanym kierunku innej uczelni 
– Dyplom licencjata na kierunku ……..  Uniwersytetu 

…… 
– Dyplom magistra na kierunku ………….. Politechniki 

… 
– Dyplom studiów podyplomowych …………  PWSZ w  

….. 



      „Kwalifikacja”- definicja*  
„Qualification” means a formal outcome of an 

assessment and validation process which is 
obtained when a competent body determines 

that an individual has achieved learning 
outcomes to given standards; 

 
   „kwalifikacja” oznacza formalny wynik 

procesu oceny i walidacji uzyskany w 
sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, 
że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się 

zgodne z określonymi standardami 
 

*THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING (EQF) 
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Kwalifikacja widziana jest jako wynik 
procesu  weryfikacji i walidacji efektów 
kształcenia a nie  koniecznie jako wynik 

nauczania 
 



Dwa znaczenia terminu „Kwalifikacja”  

• Kwalifikacja „jako taka” – kwalifikacja 
zdefiniowane przez uczelnie zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i zgodnie z 
wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego 

• Kwalifikacja nadana absolwentowi – 
potwierdzenie, że absolwent osiągnął 
wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane w 
„kwalifikacji jako takiej” 



Jakość kwalifikacji nadanej 
absolwentowi 

Jakość kwalifikacji 
„nadanej” 

Jakość procesu 
nauczania 

Zwykle w procesie 
nauczania upatruje się 
największego wpływu  
na jakość nadawanych 

kwalifikacji  

Jakość procesu 
uczenia się – pracy 

studenta  

W jaki sposób  
możemy wspomóc  

uczących się  w  
najbardziej 

efektywnym  uczeniu 
się  



Jakość kwalifikacji nadanej 
absolwentowi 

Jakość kwalifikacji 
„nadanej” 

Jakość kwalifikacji 
zdefiniowanej przez 

uczelnię  

Jakość procesu 
walidacji/weryfikacji  
efektów kształcenia 

Jakość procesu 
nauczania 

Uczelnia ustanawiając 
kierunek decyduje o 

„wartości” kwalifikacji  

Jakość procesu 
uczenia się  

Musimy zapewnić aby w 
procesie 

walidacji/weryfikacji 
efektów sprawdzać 

dokładnie to co zostało 
zdefiniowane dla 

kwalifikacji 



Jakość kwalifikacji nadanej 
absolwentowi 

Jakość kwalifikacji 
„nadanej” 

Jakość kwalifikacji 
zdefiniowanej przez 

uczelnię  

Jakość procesu 
walidacji/weryfikacji  
efektów kształcenia 

Jakość procesu 
nauczania 

Opis kwalifikacji 
powinien/musi 

zawierać opis kryteriów 
i metod weryfikacji 

efektów  kształcenia 

Jakość procesu 
uczenia się  

Metody weryfikacji 
mają podstawowe 

znaczenie dla 
efektywności i jakości 

uczenia się  
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assessment 
rzeczownik  

ocena 
wymiar 
wycena 

szacunek 
opodatkowanie 

oszacować 
szacowanie 
weryfikacja 
wyliczenie 

kwota należności 
ocenianie 
naliczanie 

 
 

http://www.translatica.pl/slowniki/po-polsku/assessment/�


„Assessment” to …??? 

WYSTAWIANIE OCEN/OCENIANIE 
 czy też może raczej… 

WERYFIKACJA  



Weryfikacja: 
sprawdzenie prawdziwości, 

przydatności lub 
prawidłowości czegoś 

 
Walidacja:  

ogół czynności mających na 
celu zbadanie 

odpowiedniości, trafności 
lub dokładności czegoś  



Weryfikacja – potwierdzenie, przez 
przedstawienie dowodu 
obiektywnego, że zostały 

spełnione wyspecyfikowane 
wymagania. 

 

Walidacja – potwierdzenie, poprzez 
przedstawienie dowodu 
obiektywnego, że zostały 

spełnione wymagania dotyczące 
konkretnego, zamierzonego 

użycia lub zastosowania. 

 



 Weryfikacja efektów kształcenia w 
regulacjach prawnych i dokumentach 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej  



§ 5. 1. Program studiów dla kierunku studiów, poziomu     
                        i profilu kształcenia określa: 
 
1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne); 
2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla 

uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów; 
3) moduły kształcenia — zajęcia lub grupy zajęć — wraz z 

przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów 
kształcenia oraz liczby punktów ECTS; 

4) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
osiąganych przez studenta; 



§ 2. Ocena programowa obejmuje ocenę: 
a) związku kierunku studiów ze strategią rozwoju 

uczelni, w tym jej misją, 
b) opracowanych przez jednostkę zakładanych 

efektów kształcenia w odniesieniu do efektów 
kształcenia opisanych w Krajowych Ramach 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

c) programu studiów, w tym realizacji zakładanych 
efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji 
osiągniętych efektów kształcenia, 



2.Jednostka opracowuje i stosuje spójny opis zakładanych celów i 
efektów kształcenia ocenianego kierunku oraz system 
potwierdzający ich osiąganie. 

1) Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do 
danego programu studiów, stopnia i profilu, kształcenia są zgodne 
z wymogami KRK oraz koncepcją rozwoju kierunku;  

2) efekty kształcenia danego programu zostały sformułowane w 
sposób zrozumiały i są sprawdzalne, 

3) jednostka stosuje przejrzysty system oceny efektów kształcenia, 
umożliwiający weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania 
efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia; system ten 
jest powszechnie dostępny 



2.3 Analiza i ocena systemu weryfikacji efektów 
kształcenia, w tym: 

• objęcia tym systemem wszystkich kategorii efektów 
kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje 
społeczne), oraz wszystkich etapów kształcenia; 

• możliwości zmierzenia i oceny efektów kształcenia na 
poszczególnych jego etapach, prawidłowości 
ustalonych procedur, metod (dobór do ocenianego 
kryterium) i ocen, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu dyplomowania; 



- standaryzacji wymagań, zapewnienia przejrzystości i 
obiektywizmu formułowania ocen; 

- w przypadku prowadzenia kształcenia na odległość: 
czy weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia 
prowadzona jest na bieżąco… 

- analiza skali i przyczyn odsiewu. 

- ocena dostępności informacji na temat stosowanego 
systemu oceny efektów kształcenia. 



Walidacja efektów kształcenia 

• „proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od 
upoważnionej instytucji formalny dokument 
stwierdzający, że osiągnął określony zestaw efektów 
uczenia się. „ 
 
„W przypadku, gdy zestaw ten wpisany jest do 
krajowego rejestru kwalifikacji, wydany dokument 
oznacza, że osoba ta jest posiadaczem danej 
kwalifikacji.” 

 
 wg słownika zaaprobowanego  przez Komitet Sterujący ds. KRK w 

lipcu 2011 r., i w  sierpniu tego samego roku także 
przez  Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, 
w tym Krajowych Ram Kwalifikacji.  



Walidacja efektów kształcenia 
w edukacji formalnej  

Proces kształcenia  

 
Efekty kształcenia i kryteria weryfikacji  

Standard 
kwalifikacji 

- Efekty kształcenia  

Weryfikacja efektów 
kształcenia – cząstkowych  

 
Weryfikacja 

efektów 
kształcenia 
kwalifikacji  

 
Nadanie 

kwalifikacji 

Walidacja 
cząstkowych 

efektów kształcenia  



 Weryfikacja (ocena) efektów uczenia 
się/kształcenia jest integralna częścią 
procesu walidacji prowadzącego do 

nadania kwalifikacji   



Kryteria weryfikacji (oceny) a  metody 
weryfikacji 

24 

• Kryteria weryfikacji osiągnięcia efektów 
kształcenia  
– Jak ocenię  czy student osiągnął założone efekty 

kształcenia i w jakim stopniu ? 

• Metody weryfikacji osiągnięcia efektów 
kształcenia  
– Jak student zademonstruje osiągnięcie 

określonych efektów ? 

 



KONTEKST-
Sytuacja, w 
której dana 

wiedza, 
umiejętność ma 

być wykorzystana 

EFEKT 
KSZTAŁCENIA  

METODA 
WERYFIKACJI-

Narzędzia użyte 
w celu 

sprawdzenia czy 
efekt został 
osiągnięty   

Proces właściwego definiowania efektu kształcenia 



2 perspektywy patrzenia na 
przedmiot…  

Cele 

kształcenia 

Założone 

Efekty 
kształcenia 

Metody 
kształcenia 

Metody 
weryfikacji 

Metody 
weryfikacji 

Metody 
uczenia się 

Efekty 
kształcenia 



Dlaczego przejrzystość kryteriów  
jest taka ważna ??? 

Proszę zdefiniować i wyjaśnić 
prawo… 

Student ma 
wiedzę w 
zakresie 

podstawowych 
praw fizyki lub 

chemii Proszę rozwiązać zadane  
zagadnienie technologiczne w 

oparciu o analizę zjawisk 
fizycznych lub chemicznych 

Podręcznik do 
fizyki i uczenie 
się „na pamięć 

definicji” 

Podręcznik do 
fizyki, chemii, 

inżynierii 
produkcji, 

analiza 
przypadków  

ZADANIA ZALICZENIOWE 



Dlaczego znajomość kryteriów jest ważna 
???   

Proszę zdefiniować i 
wyjaśnić prawo… 

Student ma 
wiedzę w 
zakresie 

podstawowych 
praw fizyki lub 

chemii 
Proszę rozwiązać zadane  

zagadnienie 
technologiczne w oparciu 

o analizę zjawisk 
fizycznych lub 
chemicznych 

ZADANIA ZALICZENIOWE 

Uznam za 
zaliczone jeśli 

poprawnie 
poda formułę i 

wyjaśni ją  

Uznam za 
zaliczone jeśli 

przedstawi 
propozycję 

rozwiązania z 
powołaniem się 

na dane zjawisko 
fizyczne lub 
chemiczne  



POPRAWNE FORMUŁOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

Student definiuje i 
wyjaśnia podstawowe 
prawa fizyki lub chemii 

Student ma 
wiedzę w 
zakresie 

podstawowych 
praw fizyki lub 

chemii 
Student rozwiązuje 

zagadnienia 
technologiczne w oparciu 

o analizę zjawisk 
fizycznych lub 
chemicznych 

EFEKT WYJŚCIOWY 

EFEKT JASNO ZDEFINIOWANY 



• Główną siłą napędową osiągania przez 
studenta efektów uczenia się  jest 
przygotowywanie się do egzaminów i 
innych form weryfikacji efektów 
kształcenia 

 
• Dzięki jasnemu pokazaniu wymagań 

sprawdzających student ma jasność 
jakich efektów uczenia się od niego 
oczekujemy 

 
• Egzamin nie może polegać na 

zaskakiwaniu studenta 
 
• Nie należy również egzaminować z 

wiedzy zapamiętanej, ale z wiedzy 
stosowanej- umiejętności kognitywnych 



Efekty kształcenia i kryteria weryfikacji 

Student 
potrafi 
pracować  
w grupie  

EFEKT 
KSZTAŁCENIA DLA 

PRZEDMIOTU Dzieli się równo pracą  

Wypełnia obowiązki w ramach 
przydzielonej roli w grupie 

Słucha innych  

KRYTERIUM OCENY 



Student potrafi pracować  w grupie  
 

KRYTERIA/ 
POZIOM 

AKCEPTOWALNOŚCI 

 

POZIOM AKCEPTOWALNOŚCI 

Dzieli się równo pracą  
 

Wykonuje całość powierzonej mu pracy  

Wykonuje swoje  obowiązki w 
ramach grupy 

 

Wykonuje  wszystkie zadania związane z 
powierzoną rolą, bez potrzeby upominania.  

Słucha innych  
 

potrafi wysłuchiwać opinii innych, 
odpowiada na argumenty innych używając 

odpowiedniego języka. 



EFEKT 
KSZTAŁCENIA  

KRYTERIA  METODY 
WERYFIKACJI 

Student potrafi 
pracować w grupie  

Dzieli się równo 
pracą, potrafi 

słuchać innych, 
wykonuje 

powierzone mu 
zadania  

Ocena wzajemna 
studenów w grupie, 

oberwacja 
nauczyciela 

EFEKT 2 … … 



Ocena formująca 
Ocena formująca służy bezpośrednio procesowi kształcenia,  jest również 
narzędziem które pomaga dobierać prowadzącemu przedmiot, odpowiednio dla 
specyfiki zespołu uczącego się, narzędzia i efektywnie poprowadzić proces 
kształcenia w ramach danego przedmiotu.  
 
PRZYKŁAD: krótki sprawdzian w którym studenci sami się oceniają na podstawie 
dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych i błędnych odpowiedzi/rozwiązań 

Ocena podsumowująca 
Ma miejsce zazwyczaj na końcu procesu kształcenia ( przedmiotu/modułu) i służy 
tylko ocenie tego jakie efekty kształcenia student osiągnął i w jakim stopniu. 
Ocena podsumowująca  może nie sprawdzać wszystkich zdefiniowanych efektów 
kształcenia ale ich dowolną próbkę. 
 

Dwa typy  ewaluacji studenta i ….. 
nauczyciela 

17.02.2012 Dorota Piotrowska, Tomasz Saryusz-Wolski  34 



Jakość kwalifikacji nadanej 
absolwentowi 

Jakość kwalifikacji 
„nadanej” 

Jakość kwalifikacji 
zdefiniowanej przez 

uczelnię  

Jakość procesu 
walidacji/weryfikacji  
efektów kształcenia 

Jakość procesu 
nauczania 

Jakość procesu 
uczenia się  



Jakość kwalifikacji nadanej 
absolwentowi 

Jakość kwalifikacji 
„nadanej” 

Jakość kwalifikacji 
zdefiniowanej przez 

uczelnię  

Jakość procesu 
walidacji/weryfikacji  
efektów kształcenia 

Jakość procesu 
nauczania 

Jakość procesu 
uczenia się  

W jaki sposób prowadzić proces 
kształcenia  aby maksymalnie  

efektywnie wspomagać studentów 
w procesie uczenia się ? 



Praca nauczyciela ze studentami 
- kilka podstawowych pytań 

• Czy formy prowadzenia zajęć są dobrze dobrane 
do charakteru efektów kształcenia? 

• Czy treści programowe i  formy prowadzenia zajęć 
są dostosowane do kryteriów weryfikacji efektów 
kształcenia ?.  

• Jakie efekty kształcenia stwarzają studentom 
największą trudność?. Analiza przyczyn trudności. 

• Czy studenci potrafią się uczyć? Jak można 
studentom pomóc nauczyć się uczyć? 

• ……………………..  



Nowe efekty kształcenia –  
nowe formy pracy nauczyciela ze studentami 

• Why Do We Still Lecture? Joseph T. DiPiro, PharmD -  American 
Journal of Pharmaceutical Education 2009 

• Kształcenie na bazie problemu - Problem Based 
Learning 

• Kształcenie na bazie projektu - Project Organised 
Problem Based Learning 

• Prowadzenie projektów grupowych – Team projects 
• Kształcenie, zajęcia prowadzone w warunkach 

wykonywania zadań zawodowych 
• Praktyki - efekty kształcenia uzyskiwane w wyniku 

praktyk   
 

 



Główne przeszkody we wdrażaniu ….  

• Tradycyjny system rozliczania pensum dydaktycznego 
– Często nadal „rozliczane są godziny nauczania” a pomijana 

jest praca związana z weryfikacją efektów kształcenia  
• Liczba godzin nauczania jest uznawana jako 

podstawowy wskaźnik decydujący o jakości kształcenia 
– Zwykle nie jest brana pod uwagę liczebność grupy 

studentów a jedynie liczba godzin zajęć 
– Zwykle nie są uwzględniane w rozliczeniach pensum 

godziny „nieplanowej” pracy nauczyciela ze studentami 
• W wielu przypadkach niewielkie znaczenie dobrych 

wyników pracy dydaktycznej dla kariery zawodowej w 
uczelni. 

 



  
dwa cytaty z „Communication from the Commision ….”  

Rethinking Education: Investing in skills for better socio-
economic outcomes 
COM(2012) 669 

20.11.2012 
• „Chociaż wiele państw członkowskich zreformowało 

programy nauczania, modernizacja oceny (assessment)  
celem wspierania uczenia się pozostaje wyzwaniem” 
 

• „….i wymagają podjęcia zdecydowanych działań w celu 
wspierania nowego podejścia do nauczania i uczenia się…” 

Podsumowanie…  



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  


	 NARZĘDZIA NIEZBĘDNE WE WDRAŻANIU PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OPRACOWANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI  KRAJOWYCH RAM�KWALIFIKACJI
	Plan wystąpienia
	Kwalifikacje nadawane przez uczelnie
	      „Kwalifikacja”- definicja* 
	      „Kwalifikacja”- definicja* 
	Dwa znaczenia terminu „Kwalifikacja” 
	Jakość kwalifikacji nadanej absolwentowi
	Jakość kwalifikacji nadanej absolwentowi
	Jakość kwalifikacji nadanej absolwentowi
	      „Kwalifikacja”- definicja* 
	Slajd numer 11
	„Assessment” to …???
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Walidacja efektów kształcenia
	Walidacja efektów kształcenia w edukacji formalnej 
	Slajd numer 23
	Kryteria weryfikacji (oceny) a  metody weryfikacji
	Slajd numer 25
	2 perspektywy patrzenia na przedmiot… 
	Dlaczego przejrzystość kryteriów �jest taka ważna ???
	Dlaczego znajomość kryteriów jest ważna ???  
	POPRAWNE FORMUŁOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
	Slajd numer 30
	Efekty kształcenia i kryteria weryfikacji
	Slajd numer 32
	Slajd numer 33
	Dwa typy  ewaluacji studenta i ….. nauczyciela
	Jakość kwalifikacji nadanej absolwentowi
	Jakość kwalifikacji nadanej absolwentowi
	Praca nauczyciela ze studentami�- kilka podstawowych pytań
	Nowe efekty kształcenia – �nowe formy pracy nauczyciela ze studentami
	Główne przeszkody we wdrażaniu …. 
	 �dwa cytaty z „Communication from the Commision ….” �Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes�COM(2012) 669�20.11.2012
	DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

