
1Maria Ziółek 

Seminarium dla wydziałowych komisji 

ds. jakości kształcenia

UAM     

Poznań, 13 kwietnia 2010 r.

Ramy Kwalifikacji

i systemy zapewnienia jakości 

kształcenia



Cel seminarium

• Zapoznanie wydziałowych komisji ds. jakości 

kształcenia z postępem prac nad Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji

• Przybliżenie zasad tworzenia wewnętrznych 

systemów zapewnienia jakości kształcenia w 

szkolnictwie wyższym

• Prezentacja i omówienie funkcjonowania 

Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością 

Kształcenia (USZJK) na UAM
2
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Projekt z dnia 30 marca 2010 r.

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym……

„Art. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w 

drodze rozporządzenia:

1)Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszarów kształcenia, określając 

efekty kształcenia odpowiednio dla poziomu kształcenia i profilu 

studiów oraz sposób ich weryfikacji, oraz sposób 

przyporządkowania poszczególnych kierunków studiów do obszaru 

kształcenia, dziedzin i dyscyplin określonych na podstawie ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, uwzględniając istniejące 

kierunki studiów oraz kierunki studiów, których ukończenie 

przygotowuje do wykonywania zawodów regulowanych, w tym 

zawodów medycznych;
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• Kwalifikacja (qualification) oznacza formalny wynik procesu oceny, 
stwierdzający, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z 
określonymi kryteriami, poświadczony dyplomem, świadectwem, 
certyfikatem lub uprawnieniem potwierdzającym uzyskane kompetencje

• Kompetencje - wiedza, umiejętności oraz inne kompetencje (postawy, 
zachowania, etc.) uzyskane przez osobę uczącą się w wyniku kształcenia, 
czyli efekty kształcenia (uczenia się). 

• Efekty uczenia się to określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi 
wykonać po ukończeniu okresu uczenia się. Wyrażone są w kategoriach 
wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. Zaleca się aby efekty uczenia się 
stanowiły podstawowy element budowy wszelkich programów nauczania.

• Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) są wspólnym systemem odniesienia 
(uniwersalnym językiem przekładu), który wiąże krajowe ramy kwalifikacji.

• Krajowe  Ramy Kwalifikacji (KRK) są narzędziem służącym do opisu i 
klasyfikowania kwalifikacji uzyskiwanych w danym kraju, dzięki któremu 
możliwe jest odniesienie ich nawzajem do siebie i do kwalifikacji w innych

krajach.

Ramy Kwalifikacji
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Ramy Kwalifikacji
w Procesie Bolońskim

BERLIN – 2003

Dyskusja nt. RK

BERGEN – 2005

Decyzja o wprowadzeniu RK

LONDYN – 2007

Potwierdzenie zasad wdrażania RK

LEUVEN – 2009

Do 2012 krajowe ramy kwalifikacji mają być 
odniesione do ram kwalifikacji dla EOSW
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Bolońska Rama Kwalifikacji 

Efekty

uczenia się

(kształcenia)

Punkty 

ECTS

Kwalifikacja krótkiego cyklu (w ramach I 

cyklu lub w powiązaniu z nim) 
Opis... Ok.120

Kwalifikacja I stopnia Opis... 180-240

Kwalifikacja II stopnia Opis... 90-120

min. 60

Kwalifikacja III stopnia Opis... Nie 

określono
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Europejska Rama Kwalifikacji

• Odnosi się do 

kształcenia przez  

całe życie (LLL)

• Zawiera osiem 

poziomów kwalifikacji

Europejska Bolońska

1

2

3

4

5 Krótki cykl

6 Pierwszy stopień

7 Drugi stopień

8 Trzeci stopień
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W iedza na najbardzie j 

zaawansowanym  

poziom ie w danej 

dziedzin ie pracy lub nauki 

oraz na styku róznych 

dziedzin 

W ysoce wyspecja lizowana  

w iedza, które j czesc

stanowi na jnowsza w iedza 

w danej dziedzin ie  pracy 

lub nauki, bedaca podstaw a

orygina lnego m yslen ia lub 

badan. K rytyczna 

sw iadom osc zagadnien w 

zakresie w iedzy w danej 

dziedzin ie  oraz na styku 

róznych dziedzin

Zaawansowana w iedza 

w danej dziedzin ie 

pracy i  nauki 

obejm ujaca krytyczne 

rozum ienie je j teorii i 

zasad. 

W iedza

Poziom  8

(studia III stopnia)

Poziom  7

(studia II stopnia)

Poziom  6

(studia I stopnia)

W iedza na najbardzie j 

zaawansowanym  

poziom ie w danej 

dziedzin ie pracy lub nauki 

oraz na styku róznych 

dziedzin 

W ysoce wyspecja lizowana  

w iedza, które j czesc

stanowi na jnowsza w iedza 

w danej dziedzin ie  pracy 

lub nauki, bedaca podstaw a

orygina lnego m yslen ia lub 

badan. K rytyczna 

sw iadom osc zagadnien w 

zakresie w iedzy w danej 

dziedzin ie  oraz na styku 

róznych dziedzin

Zaawansowana w iedza 

w danej dziedzin ie 

pracy i  nauki 

obejm ujaca krytyczne 

rozum ienie je j teorii i 

zasad. 

W iedza

Poziom  8

(studia III stopnia)

Poziom  7

(studia II stopnia)

Poziom  6

(studia I stopnia)

Deskryptory (wskaźniki, opisy) poziomów

RAMY  KWALIFIKACJI

Europejskie Ramy Kwalifikacji 

dla uczenia się przez całe życie (EQF for LLL)

Zakres wiadomości Głębia rozumienia Holizm
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Deskryptory (wskaźniki, opisy) poziomów

EQF for LLL

N ajbardzie j 

zaawansowane i 

w yspecja lizowane 

um ieje tnosci  i techn iki w  

tym  synteza i ocena, 

potrzebne do  

rozw iazywania  

krytycznych prob lem ów 

badaniach lub 

dzia la lnosci innowacyjne j 

oraz do poszerzan ia  i 

ponownego okre slan ia  

istn ie jacej w iedzy lub 

praktyki zawodowej. 

Specja listyczne 

um ieje tnosci 

rozw iazywania  

prob lem ów potrzebne do 

badan lub dzia la lnosci 

innowacyjne j w  ce lu  

tworzen ia  nowej w iedzy i 

p rocedur oraz 

in tegrowania  w iedzy z 

róznych dziedzin  

Zaawansowane 

um ieje tnosci 

w ykazywania  sie

b ieg loscia i 

innowacyjnoscia

potrzebna do 

rozw iazywania  z lozonych 

i n ieprzew idywalnych 

prob lem ów w 

specja listyczne j 

dziedzin ie  pracy lub 

nauki. 

U m ieje tnosci 

Poziom  8

(stud ia  III s topnia)

Poziom  7

(stud ia  II s topnia)

Poziom  6

(studia I stopnia) 

N ajbardzie j 

zaawansowane i 

w yspecja lizowane 

um ieje tnosci  i techn iki w  

tym  synteza i ocena, 

potrzebne do  

rozw iazywania  

krytycznych prob lem ów 

badaniach lub 

dzia la lnosci innowacyjne j 

oraz do poszerzan ia  i 

ponownego okre slan ia  

istn ie jacej w iedzy lub 

praktyki zawodowej. 

Specja listyczne 

um ieje tnosci 

rozw iazywania  

prob lem ów potrzebne do 

badan lub dzia la lnosci 

innowacyjne j w  ce lu  

tworzen ia  nowej w iedzy i 

p rocedur oraz 

in tegrowania  w iedzy z 

róznych dziedzin  

Zaawansowane 

um ieje tnosci 

w ykazywania  sie

b ieg loscia i 

innowacyjnoscia

potrzebna do 

rozw iazywania  z lozonych 

i n ieprzew idywalnych 

prob lem ów w 

specja listyczne j 

dziedzin ie  pracy lub 

nauki. 

U m ieje tnosci 

Poziom  8

(stud ia  III s topnia)

Poziom  7

(stud ia  II s topnia)

Poziom  6

(studia I stopnia) 

Komunikacja Rozwiązywanie 

problemów

Zastosowanie wiedzy

w praktyce
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W ykazywan ie  s ie

znaczacym  autoryte tem , 

innowacyjnoscia , 

autonom ia , e tyka

naukowa i zawodowa

oraz trwa lym  

zaangazowaniem  w  

rozwój nowych idei i 

p rocesów w  

na jwazn ie jszych 

kontekstach pracy 

zawodowej lub  nauki, w  

tym  badan. 

Zarzadzan ie  i 

p rzekszta lcan ie  

kontekstów zw iazanych z 

praca lub nauka, które  sa

zlozone, 

n ieprzew idywalne i 

w ym agaja nowych 

pode jsc stra tegicznych. 

Ponoszen ie  

odpow iedzia lnosci za  

przyczyn ian ie  s ie do 

rozwoju  w iedzy  i p raktyki 

zawodowej lub  za 

dokonywanie  przegladów 

stra tegicznych wyn ików 

zespolów. 

Zarzadzan ie  zlozonym i 

techn icznym i lub  

zawodowym i dzia lan iam i 

lub  pro jektam i, 

ponoszen ie  

odpow iedzia lnosci za  

pode jm owane decyzje  w  

n ieprzew idywalnych 

kontekstach zw iazanych 

z praca lub nauka, 

ponoszen ie  

odpow iedzia lnosci za  

zarzadzan ie  rozwojem  

zawodowym  jednostek i 

grup. 

(inne) 

kom petencje

Poziom  8

(s tud ia  III s topn ia)

Poziom  7

(s tud ia  II s topn ia)

Poziom  6 

(studia I stopnia)

W ykazywanie  sie

znaczacym  autoryte tem , 

innowacyjnoscia , 

autonom ia , e tyka

naukowa i zawodowa

oraz trwa lym  

zaangazowaniem  w  

rozwój nowych idei i 

p rocesów w  

na jwazn ie jszych 

kontekstach pracy 

zawodowej lub  nauki, w  

tym  badan. 

Zarzadzan ie  i 

p rzekszta lcan ie  

kontekstów zw iazanych z 

praca lub nauka, które  sa

zlozone, 

n ieprzew idywalne i 

w ym agaja nowych 

pode jsc stra tegicznych. 

Ponoszen ie  

odpow iedzia lnosci za  

przyczyn ian ie  s ie do 

rozwoju  w iedzy  i p raktyki 

zawodowej lub  za 

dokonywanie  przegladów 

stra tegicznych wyn ików 

zespolów. 

Zarzadzan ie  zlozonym i 

techn icznym i lub  

zawodowym i dzia lan iam i 

lub  pro jektam i, 

ponoszen ie  

odpow iedzia lnosci za  

pode jm owane decyzje  w  

n ieprzew idywalnych 

kontekstach zw iazanych 

z praca lub nauka, 

ponoszen ie  

odpow iedzia lnosci za  

zarzadzan ie  rozwojem  

zawodowym  jednostek i 

grup. 

(inne) 

kom petencje

Poziom  8

(s tud ia  III s topn ia)

Poziom  7

(s tud ia  II s topn ia)

Poziom  6 

(studia I stopnia)

Tożsamość Współpraca Odpowiedzialność

Deskryptory (wskaźniki, opisy) poziomów

EQF for LLL
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Krajowe Ramy Kwalifikacji
dla szkolnictwa wyższego

• Krajowa rama kwalifikacji to spójny opis 

kwalifikacji możliwych do zdobycia w 

systemie szkolnictwa wyższego w danym 

kraju

• Powinien być zrozumiały w skali 

międzynarodowej

• Każdy kraj może zaprojektować i 

wprowadzić RK w sposób dostosowany do 

własnego systemu szkolnictwa wyższego
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Oczekiwania względem Ram 

Kwalifikacji dla EOSW

 porównywalność  efektów uczenia się (w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym) – „mapowanie” 
dyplomów 

 wszechstronna informacja dotycząca kompetencji 
uzyskiwanych przez absolwentów

 informacja dotycząca możliwości kontynuacji 
kształcenia w LLL

 definiowanie standardów kształcenia poprzez 
porównywalne kompetencje absolwentów

 „otwarcie” systemu: uznawanie kompetencji 
zdobytych poza formalną edukacją. 



Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji 
(KRK) w Polsce – stan zaawansowania prac

• Grupa Robocza opracowała Założenia Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego – ostatnia 

wersja - kwiecień 2010 (do akceptacji przez Komitet 

Sterujący)

• Opracowano Krajowe Ramy Kwalifikacji dla 8 obszarów 

kształcenia (nauk humanistycznych, społecznych, 

ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, 

rolniczych i sztuki)

• Od maja 2010 konsultacje KRK dla obszarów kształcenia –

organizacja licznych seminariów

• Pierwsze seminarium na UAM – 7 maja 2010 (ogólne + 

nauki humanistyczne);  kolejne 21 czerwca 2010 –

połączone z warsztatami dla obszaru n. humanistycznych, 

ścisłych i przyrodniczych 
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ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

• powinno być integralną częścią wewnętrznego zarządzania 

uniwersytetem

• wymaga także regularnego oceniania zewnętrznego

Podstawą prawidłowego działania 

systemu Ram Kwalifikacji jest 

które
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JAKOŚĆ, definicja kompleksowa - jakość oznacza
pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorcy na
konkurencyjnym rynku

JAKOŚĆ, definicja wartościowa - jakość to stopień
doskonałości produktu

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI - oznacza strukturę
organizacyjną, podział odpowiedzialności, 
procedury, procesy i zasoby umożliwiające
wdrożenie zarządzania jakością

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI - oznacza wszystkie
planowane i systematyczne działania niezbędne do 
tworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do 
tego, że usługa spełni ustalone wymagania
jakościowe

JAKOŚĆ - definicje

studenta, pracodawcy

wykształconego absolwenta



• Prawidłowa budowa programów studiów w oparciu o efekty 
uczenia się i ich właściwa realizacja powinny prowadzić do 
osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia.

• Aby to osiągnąć niezbędna jest KULTURA JAKOŚCI
rozumiana jako zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie 
(uczenie się).

• Kultura jakości budowana jest od dołu, w oparciu o 
powszechne dążenie do poprawy jakości, indywidualną 
odpowiedzialność, pracę zespołową, wspólny udział w 
podejmowaniu decyzji ……….. pod kierunkiem 
odpowiednich liderów

• Kultura jakości nie jest czymś stałym, lecz wynika z 
mnogich interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami. 
Kultura jakości „się dzieje”.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA



Skuteczność działań na rzecz jakości

• Kontrola jakości – 30% (USA, Europa) 

10% (Japonia)

• Kultura jakości – 70% (USA, Europa) 

90% (Japonia)
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KULTURA JAKOŚCI –
systemy zapewnienia jakości;
wzorce zachowań i działań 

związanych z dbałością o jakość

Wewnętrzne systemy

zapewnienia jakości

Zewnętrzne systemy

zapewnienia jakości

Np. komisje akredytacyjne -

krajowe i europejskie

Mają prowadzić do 

KULTURY JAKOŚCi

KULTURA JAKOŚCI podnosi wartość instytucji

Zewnętrzne procedury sprawdzania dostarczają społeczeństwu 

informacji o randze instytucji
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oparte o weryfikowane 

przez

ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kultura 

Jakości



Wdrażanie KULTURY JAKOŚCI –
na poziomie

uczelni / wydziału / instytutu
1. Powołanie jednostek odpowiedzialnych za opracowanie 

systemu zapewnienia jakości i zarządzania jakością 
kształcenia (na każdym z poziomów, w ramach całej 
społeczności akademickiej).

2. Opracowanie procedur dotyczących różnych elementów 
procesu dydaktycznego (m.in. zatwierdzanie/modyfikacja 
programów, procedur egzaminacyjnych, kontrola całkowitego 
obciążenia studentów, etc) i określenie odpowiedzialności za 
poszczególne elementy.

3. Ewaluacja (diagnoza) obecnego stanu (analiza SWOT).

4. Plan poprawienia jakości. Plan „naprawczy” – np. wg cyklu 
koła Deminga (PDCA –Plan – Do – Check – Act : planowanie 
– realizacja (wykonanie) – kontrola (sprawdzenie) –
wykonanie naprawy (skorygowanie)) „wymuszający” na 
społeczności akademickiej pewne zachowania i działania pro-
jakościowe.
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1. Polityka oraz procedury zapewnienia jakości.

2. Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd 
programów oraz ich efektów

3. Ocenianie studentów

4. Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej

5. Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla 
studentów

6. Systemy informacyjne

7. Publikowanie informacji

STANDARDY I WSKAZÓWKI ENQA
(European Association for Quality Assurance in Higher Education)

European Standards and Guidelines (ENQA 2005)
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WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA 

I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PRZEPISY PRAWNE

Dziennik Ustaw nr 164

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

w sprawie standardów kształcenia …..

3.1. Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. 

W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości

Uchwała nr 219/2008

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia

III. Czy w uczelni wypracowano systemowe rozwiązania w zakresie doskonalenia standardów 

jakości?

1. W jaki sposób uczelnia wykorzystuje ankiety studenckie? Jaki jest zakres pytań na jakie 

odpowiadają studenci oceniający nauczycieli?

2.  Czy oceniana jednostka dokonuje systematycznego przeglądu stosowanych standardów 

kształcenia?

3.  Kto uczestniczy w procesie doskonalenia standardów jakości?
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Uchwała Prezydium PKA 

z dnia 19 lutego 2009 r:

„Ocenę  wyróżniającą może otrzymać jednostka na kierunku 

studiów wyróżniającym się koncepcją kształcenia, wysokim 

poziomem i wzorową organizacją działalności dydaktycznej i 

naukowej, wdrożonym, kompleksowym wewnętrznym 

systemem zapewniania jakości kształcenia, orientacją na 

efekty kształcenia, dobrą bazą materialną, współpracą 

międzynarodową….
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strategia Rozwoju UAM na lata 2009-2019

Cel strategiczny 2 – Najwyższa Jakość Kształcenia

2.1. Wprowadzenie wewnętrznego systemu oceny i zapewnienia jakości 

kształcenia - do końca 2010

2.2. Uporządkowanie zasad organizacyjnych i programowych na trzech poziomach 

studiów (część  zadań do końca 2010, inne do końca 2011 

i część w systemie ciągłym)

2.3. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 

– zasady opracowane do końca 2010

2.4. Zróżnicowanie i zwiększenie oferty i trybów studiów (zadania terminowe i ciągłe)

2.5. Kształtowanie sylwetki absolwenta

2.6. Wspieranie samodzielności studentów I i II stopnia

2.7. Internacjonalizacja kształcenia

2.8. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kształcenia.



Uchwała nr 126/2010

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia 
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwały, zarządzenia….

Zarządzenie Nr 130/2009/2010   

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia (RJK)

Zarządzenie Nr 131/2009/2010   

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia 

oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Działania

równoległe
od listopada 2008

„Powszechne” nauczanie

tworzenia programów 

studiów w oparciu o efekty 

uczenia się 

i nauczanie „języka”  opisu 

efektów uczenia się

Budowa uczelnianego

SYSTEMU

Zarządzania 

Jakością Kształcenia

~50 000 studentów; ~3 000 pracowników naukowo-dydaktycznych

14 wydziałów
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczanie….

1. Szkolenia koordynatorów ECTS i USOS wszystkich 

wydziałów i wszystkich kierunków w zakresie:

- Opisów efektów uczenia się dla stopni I i II

- Opisów efektów uczenia się dla przedmiotów/modułów

2. Koordynatorzy ECTS „uczą języka” opisów efektów 

uczenia się pracowników swojego wydziału/kierunku; 

przekazują wzory takich opisów i sprawdzają poprawność

opisów otrzymanych od pracowników. Opisy dotyczą 

aktualnie prowadzonych przedmiotów i zostają umieszczone

w katalogach przedmiotów w systemie USOS



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczanie….
Przykładowy

wzór opisu 

przedmiotu

w j. polskim

Student: 1) uzyskuje podstawową w iedzę na tem at : m ie jsca nauki o 

literaturze w  obszarze nauk hum anistycznych; z wiązków nauki o  

literaturze z innym i dziedzinam i w iedzy (językoznawstwo, filozofia , 

socjo log ia, psychologia, ku lturoznawstwo i in .); podstawowych pojęć 

literaturoznawczych (epoka, prąd, gatunek, konwencja, autor, utwór, 

odbiorca itp .); dzie jów badań nad literatu rą (starożytność, doktryny 

k lasycystyczne, w iek X IX , g łówne k ierunki w  badaniach literackich w  

wieku XX  i XX I); aktualnej sytuacji literaturoznawstwa w  Polsce i za 

granicą;  

2) rozum ie : znaczenie badań nad literaturą w  naukach hum anistycznych 

i w  ku lturze ogólnej; specyfikę badań literackich; isto tę zw iązków m iędzy 

literaturą a innym i z jaw iskam i ku lturowym i; różnicę m iędzy 

profesjonalnym  a am atorskim  podejśc iem  do literatury;  

3) posiada um ie jętność : czytania ze zrozum ieniem  prac naukowych z 

zakresu literaturoznawstwa, streszczania ich i kom entowania; 

praw id łowego posługiwania s ię  podstawowym i pojęciam i i term inam i z 

zakresu literaturoznawstwa; konstruowania d łuższej wypow iedzi ustnej 

w  form ie indyw idualnej prezentacji i/lub g łosu w  dyskusji; grom adzenia i 

wykorzystywania in form acji naukowej; system atyzowania w iedzy 

szczegółowej; porównywania różnych koncepcji teoretycznych; 

rekapitu lowania i podsum owywania dyskusji, wyciągania wniosków; 

pracy w  grupie. 

 

Wstęp do nauki o 

Literaturze

Studia I stopnia

Prof. E. Kraskowska

Przykładowy opis

przedmiotu na 

studiach

humanistycznych



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczanie….

Kataliza 

heterogeniczna

studia II stopnia

Prof. M. Ziółek

Przykładowy opis

przedmiotu na 

studiach nauk

ścisłych

EFEKTY UCZENIA  S IĘ . Po zakończeniu przedm iotu  s tudent pow in ien 

wykazać s ię:  

1) W iedzą i zrozum ieniem : - preparatyki i m odyfikacji kata lizatorów - 

is toty dzia łania katalizatora - etapów reakcji kata litycznych i z jaw isk 

zachodzących na pow ierzchni kata lizatora - teorii kata lizy - 

dzia łania centrów aktywnych kata lizatora - m etod określania 

struktury/tekstury oraz w łasności pow ierzchniowych kata lizatorów 

(w  szczególności: X RD, TEM , SEM , adsorpcji azotu, FTIR , UV -

V IS, X PS, EPR, TG A, TPD, TPO , TPR, reakcji testowych ) - 

sposobów wyrażania aktywności i se lektywności procesu - 

najważnie jszych przem ysłowych procesów kata litycznych.  

2) Zdolnością doboru w łaściwych kata lizatorów do procesów 

utlen iania-redukcji i kwasowo-zasadowych.  

3) Um iejętnością wyboru w łaściwych technik do badania 

katalizatorów i z jaw isk zachodzących na ich pow ierzchni.  

4) Um iejętnością interpretacji wyników badań i form ułowania trafnych 

wniosków.  

5) Um iejętnością doboru w łaściwych warunków do prowadzenia 

określonego procesu kata litycznego.  

6) Zdolnością pisania raportu na bazie wykonanego pro jektu 

badawczego. 

7) Um iejętnością prezentacji i dyskusji wyników badań . 

Przykładowy

wzór opisu 

przedmiotu 

w j. polskim
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System….

Budowa Uczelnianego i Wydziałowych

Systemów Zapewnienia i Doskonalenia

Jakości Kształcenia

Jak zbudować ogólnouczelniany system zarządzania jakością

nie naruszając autonomii wydziałów ?

Preambuła do Uchwały Senatu UAM

W trosce o najwyższą jakość kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju przyjętą na lata 2009-

2019, tworzy się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelniany System

Zarządzania Jakością Kształcenia, który budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości

kształcenia służy ocena własna, dialog, współpraca i wdrażanie najlepszych rozwiązań.



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

System Zarządzania Jakością Kształcenia

• Najwyższą Izbą Kontroli

• Przeregulowaniem systemu kształcenia

• Dodatkowym zbiurokratyzowaniem

• Ograniczeniem kreatywności, innowacyjności, etc

• Czym nie jest, nie może być?

• Czym ma być?

• Drogowskazem do KULTURY JAKOŚĆI
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UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
KSZTAŁCENIA
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Komisja ds. 
Zapewnienia 

Jakości 
Kształcenia

Komisja ds. Oceny 
Jakości Kształcenia

WYDZIAŁOWE KOMISJE DS. JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA

Zespół ds. 
zapewnienia jakości 

kształcenia

Zespół ds. oceny 
jakości kształcenia

UCZELNIANA RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
(RJK)

(KZJK) (KOJK)



UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
KSZTAŁCENIA

Prorektor ds. kształcenia – nadzór nad funkcjonowaniem systemu

RADA  DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodniczący – pełnomocnik rektora ds. zarządzania jakością kształcenia 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia:

1. Przewodniczący senackiej  Komisji ds. 
Kształcenia

2. Przewodniczący rektorskiej Komisji ds. 
Studentów

3. Pełnomocnik Rektora ds. Systemu ECTS

4. Pełnomocnik Rektora ds. Systemów 
Informatycznego Zarządzania Uczelnią

5. Pełnomocnik Rektora ds. LLL

6. Pełnomocnik Rektora ds. Programu LLP 
Erasmus

7. Pełnomocnik Rektora ds. Multimedialnych 
Technik Kształcenia

8. Kierownik Działu Nauczania

Komisja ds. Oceny Jakości
Kształcenia:

1. Pełnomocnik rektora ds. oceny     
jakości kształcenia

2. Członek – pracownik naukowo -
dydaktyczny

3. Członek – pracownik naukowo –
dydaktyczny

4. Członek – pracownik naukowo –
dydaktyczny

5. Koordynator ds. ankiet

6. Przedstawiciel studentów

7. Przedstawiciel doktorantów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu



UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWE KOMISJE DS. JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA

Zespół ds. zapewnienia 
jakości kształcenia:

1. Prodziekan właściwy ds. 

kształcenia -

przewodniczący

2. Członkowie:

a) koordynatorzy działań na 

rzecz jakości kształcenia

b) inne osoby wskazane przez 

dziekana

Zespół ds. oceny jakości 
kształcenia:

1. Przewodniczący

2. Trzech nauczycieli 

akademickich (w tym 1 

adiunkt)

3. Przedstawiciel studentów

4. Przedstawiciel doktorantów

5. Inne osoby wskazane przez 

dziekana

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
KSZTAŁCENIA
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Komisja ds. 
Zapewnienia 

Jakości 
Kształcenia

Komisja ds. Oceny 
Jakości Kształcenia

WYDZIAŁOWE KOMISJE DS. JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA

Zespół ds. 
zapewnienia jakości 

kształcenia

Zespół ds. oceny 
jakości kształcenia

UCZELNIANA RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
(RJK)

(KZJK) (KOJK)



MAJ – CZERWIEC  2010 - działania

I. Wydziałowe komisje ds. oceny jakości kształcenia wypełniają 

arkusz ewaluacji (audytu wewnętrznego) stanu 

wyjściowego na wydziale 

Ocena uwzględnia:

1. Programy nauczania

2. Formy kształcenia i oceniania

3. Organizację studiów

4. System informacyjny

5. Kadra nauczająca

6. Warunki techniczne realizacji zajęć dydaktycznych

7. Formy promocji i oceny jakości kształcenia

8. Środki wsparcia

II.  Ogólnouniwersytecka ankieta studencka (wypełniana w systemie 

USOS)
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KONFERENCJE; SEMINARIA; SZKOLENIA

1)  27 kwietnia 2010 – seminarium dla wydziałowych zespołów

ds. oceny jakości kształcenia – informacje dotyczące 

wypełniania arkusza oceny 

Collegium Minus, sala 17, godz. 14:00 – 15:30

2) 7 maja 2010 – ogólnopolskie seminarium bolońskie nt.

ram kwalifikacji i tworzenia programów studiów na bazie 

efektów uczenia się (wykładowcy – eksperci bolońscy)

Mała Aula, Collegium Minus, godz. 11:00 – 15:00

rejestracja do 30 kwietnia 2010 na stronie FRSE:

ekspercibolonscy.pl

3) 21 czerwca 2010 – seminarium/warsztaty nt. tworzenia 

programów studiów na bazie efektów uczenia się 

zdefiniowanych w ramach kwalifikacji dla obszarów nauk

humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych
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brjk.amu.edu.pl

Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Zwierzyniecka 7; 60-813 Poznań; pok. 217, telefon 61 829 24 23

Dr Agnieszka Kamisznikow kamisz@amu.edu.pl – kierownik biura

Mgr Marta Brzezińska cheska@amu.edu.pl

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia i przewodniczącej

RJK pełni: prof. dr hab. Maria Ziółek ziolek@amu.edu.pl

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Oceny Jakości Kształcenia i 

przewodniczącego KOJK pełni:

prof. dr hab. Joachim Cieślik cieslik@amu.edu.pl

Adres strony internetowej 

Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia:

mailto:kamisz@amu.edu.pl
mailto:cheska@amu.edu.pl
mailto:ziolek@amu.edu.pl
mailto:cieslik@amu.edu.pl
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