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

• Aby to osiągnąć niezbędna jest 
KULTURA JAKOŚCI rozumiana 
bardziej jako zbiorowa 
odpowiedzialność za kształcenie 
(uczenie się) niż wymuszana odgórnie 
kierowanym procesem opartym na 
kontroli i nadzorze.

JAKOŚĆJAKOŚĆ

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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JAKOŚĆ - definicjeJAKOŚĆ - definicje

Maria Ziółek - Ekspert Boloński

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 http://venus.wsb-nlu.edu.pl/~bpotocze/defin.html

Studenta, pracodawcy

Wykształconego absolwenta

http://venus.wsb-nlu.edu.pl/~bpotocze/defin.html
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KULTURA JAKOŚCI –
systemy zapewniania jakości;
wzorce zachowań i działań

związanych z dbałością o jakość

KULTURA JAKOŚCI –
systemy zapewniania jakości;
wzorce zachowań i działań

związanych z dbałością o jakość

Zewnętrzne systemy
zapewniania jakości

Wewnętrzne systemy
zapewniania jakości

Mają prowadzić do 
KULTURY JAKOŚCi

Np. komisje akredytacyjne -
krajowe i europejskie

Od czego zacząć ?
Maria Ziółek - Ekspert Boloński

KULTURA JAKOŚCI podnosi wartość instytucji
Zewnętrzne procedury sprawdzania dostarczają społeczeństwu 

informacji o randze instytucji
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Wdrażanie KULTURY JAKOŚCI –
na poziomie

uczelni / wydziału / instytutu

Wdrażanie KULTURY JAKOŚCI –
na poziomie

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

systemu zapewniania 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.
4. Plan poprawienia jakości. Plan „naprawczy” – np. wg cyklu 

koła Deminga (PDCA –Plan – Do – Check – Act : planowanie 
– realizacja – kontrola – wykonanie naprawy) „wymuszający”
na społeczności akademickiej pewne zachowania i działania 
pro-jakościowe.

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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European Standards and Guidelines (ESG)European Standards and Guidelines (ESG)

Instytucje muszą opracować politykę zapewniania 
jakości, która dotyczy:

• relacji pomiędzy kształceniem i badaniami 
naukowymi w instytucji

• instytucjonalnej strategii dla jakości i standardów
• organizacji systemu zapewniania jakości
• odpowiedzialności wydziałów, instytutów i innych 

jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych osób 
za zapewnianie jakości

• włączenia studentów do zapewniania jakości
• sposobów wprowadzania tej polityki, monitorowania i 

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

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

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

European Standards and Guidelines (ENQA 2005)
Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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ENQA 1. 
Polityka oraz procedury zapewnienia jakości

ENQA 1. 
Polityka oraz procedury zapewnienia jakości
Instytucje powinny posiadać politykę oraz procedury
w zakresie jakości oferowanych przez siebie programów 
oraz ich efektów. 
Instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie 
strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości. 
Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać
formalny status i być powszechnie dostępne. 
Powinny również przewidywać określone funkcje dla 
studentów oraz pozostałych zainteresowanych 
stron.
Komisja Rektorska 

ds. jakości kształcenia Pełnomocnik Rektora 
ds. rozwoju EOSW

Stanowisko administracyjne
w Dziale Nauczania

„Odpowiedniki” na poziomie
wydziału / instytutu

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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ENQA 2. 
Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd 

programów oraz ich efektów

ENQA 2. 
Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd 

programów oraz ich efektów

Instytucja powinna dysponować oficjalnymi 
mechanizmami zatwierdzania, okresowego przeglądu 
oraz monitorowania swoich programów oraz ich 
efektów. 

Komisja Dydaktyczna 
- opiniowanie programów

Komisja Dydaktyczna 
- analiza efektów kształcenia

Komisja Dydaktyczna 
- okresowy przegląd programów

np.

Zwiększenie roli KD

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Metody nauczania i uczenia sięMetody nauczania i uczenia się

Wykłady

Praca kliniczna

Ćwiczenia
Laboratoria

Praca w grupie
Seminaria

Prezentacje
Dyskusje

Konwersatoria

Rozwiązywanie problemu
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ENQA 3. 
Ocenianie studentów

ENQA 3. 
Ocenianie studentów

Studenci powinni być oceniani według 
opublikowanych i konsekwentnie stosowanych 
kryteriów, przepisów i procedur.

Sylabusy
- zakres materiału, 

- wymagania
- sposób oceniania

Forma sprawdzianu dostosowana
do zdefiniowanych
efektów kształcenia

Obiektywizacja i standaryzacja
egzaminów

Maria Ziółek - Ekspert Boloński

Kryteria wejścia na II stopień
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OcenianieOcenianie

Ocena formująca
Prowadzona na początku zajęć lub w trakcie ich trwania 
przez nauczycieli i studentów. Daje informacje podstawowe 
dla nauczania i uczenia się określonego przedmiotu. Pomaga
nauczycielowi ukierunkować nauczanie do poziomu studentów
tak, aby uzyskać założone efekty kształcenia, a studentowi 
pomaga w uczeniu się

Ocena podsumowująca
Ocena zwykle pod koniec modułu lub przedmiotu, 
która podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia

Maria Ziółek - Zespół Ekspertów Bolońskich
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ENQA 4. 
Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej

ENQA 4. 
Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej

Instytucje powinny posiadać metody 
gwarantujące, aby kadra prowadząca zajęcia 
dla studentów dysponowała odpowiednimi 
kwalifikacjami i kompetencjami. Powyższe 
metody powinny być dostępne dla osób 
prowadzących zewnętrzne przeglądy i stanowić
przedmiot komentarza w raportach.

Rekrutacja kadry
pod kątem umiejętności 

dydaktycznych

Podnoszenie kwalifikacji 
nauczycieli akademickich

Promocja dobrego nauczania
(nagrody, granty, wykłady)Ocena nauczycieli

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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ENQA 5. 
Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów

ENQA 5. 
Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów

Instytucje powinny zagwarantować, aby 
zasoby wspomagające naukę studentów były 
wystarczające i odpowiednie dla każdego z 
oferowanych programów.

Optymalne wykorzystanie
zasobów – przejrzyste systemy

podejmowania decyzji
Rozeznanie potrzeb studentów

Badanie satysfakcji 
ze studiowania

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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ENQA 6. 
Systemy informacyjne

ENQA 6. 
Systemy informacyjne

Instytucje powinny gromadzić, analizować i 
wykorzystywać stosowne informacje dotyczące 
skutecznego zarządzania oferowanymi 
programami studiów oraz innymi działaniami.

Np. USOS
(uczelniany system obsługi studentów)

Bieżąca analiza wskaźników
efektywności nauczania

Bieżąca analiza opinii
studentów, absolwentów, pracowników

„Instytucjonalna samowiedza stanowi punkt wyjścia 

dla skutecznego zapewnienia jakości” (standardy ENQA)

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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ENQA 7. 
Publikowanie informacji

ENQA 7. 
Publikowanie informacji

Instytucje powinny w regularnych odstępach 
czasu publikować aktualne, bezstronne i 
obiektywne informacje – zarówno w ujęciu 
ilościowym, jak i jakościowym – na temat 
oferowanych przez siebie programów oraz ich 
efektów.

Katalogi studiów
w j. polskim i np. angielskim

Podanie do publicznej wiadomości
raportów akredytacyjnych

Publikacje o uczelni / wydziale
w charakterze sprawozdań, a nie reklamy

Platformy internetowe

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Second European Quality Assurance Forum 
15-17 listopada 2007, Rzym

Second European Quality Assurance Forum 
15-17 listopada 2007, Rzym

Centralny punkt dyskusji – uczestnictwo studentów w 
różnych formach systemu zapewniania jakości.
Jeśli nauczanie ma być zorientowane na potrzeby 
studenta musimy zwiększyć jego udział w dyskusji nad 
poprawą jakości kształcenia.

?O co pytać studentów

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Ankiety studenckieAnkiety studenckie

Celem ankiet studenckich może być:

√ uzyskanie informacji zwrotnej

√ dostarczenie danych do okresowej oceny  nauczycieli

√ wyłonienie najlepszych nauczycieli

√ identyfikacja problemów
Mogą służyć ocenie
√ Programów studiów
√ Satysfakcji ze studiowania
√ Organizacji studiów
√ Poszczególnych przedmiotów 
√ Nauczycieli
√ Warunków studiowania
√ Efektów kształcenia

Właściwy dobór pytań !!!

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Studencka ocena organizacji nauczaniaStudencka ocena organizacji nauczania

Zagadnienia (pytania)

√ Dostępność informacji nt. programu
√ Harmonogram (roczny, tygodniowy i dzienny)
√ Liczba i rozmieszczenie egzaminów
√ Informacja nt. wymagań i zakresu egzaminów
√ Lista podręczników 
√ Lista umiejętności praktycznych
√ Dostarczanie materiałów wykładowych
√ Wykorzystanie czasu podczas zajęć
√ Etc.

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Studencka ocena nauczycieliStudencka ocena nauczycieli

Zagadnienia (pytania)

√ Sposób prezentacji materiału
√ Umiejętność zainteresowania przedmiotem 
√ Pobudzanie do krytycznego myślenia
√ Zachęcanie do samodzielnego uczenia się
√ Wymagania i sprawiedliwe ocenianie
√ Stosunek do studentów 

√ Dostępność dodatkowych konsultacji

√ Etc.

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Ankiety studenckieAnkiety studenckie

Powinny być:

√ anonimowe

√ nieobowiązkowe

√ skutkować widocznymi zmianami

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Ocena efektywności kształceniaOcena efektywności kształcenia

Procedura oceniania:

√ ankietowanie studentów

√ ankietowanie absolwentów

√ ankietowanie pracodawców

√ monitorowanie zatrudnialności

√ wyniki egzaminów państwowych

√ % studentów skreślonych, promowanych w 
terminie

√ Etc.
Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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KULTURA MOBILNOŚCIKULTURA MOBILNOŚCI

1. Powołanie lub weryfikacja jednostek 
odpowiedzialnych za mobilność
studentów, nauczycieli akademickich, 
administracji

2. Opracowanie procedur dotyczących 
różnych elementów mobilności

3. Ewaluacja (diagnoza) obecnego stanu

4. Plan poprawienia mobilności

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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1. Powołanie lub weryfikacja jednostek 
odpowiedzialnych za mobilność

1. Powołanie lub weryfikacja jednostek 
odpowiedzialnych za mobilność

1. Lokalizacja
- dział nauczania ?
- dział współpracy z zagranicą ?
- odrębna jednostka ?

2.   Udział administracji uczelnianej w szkoleniach 
krajowych i zagranicznych. Ciągły przepływ 
informacji do jednostek szczebla wydziału / 
instytutu

3.   Gromadzenie i udostępnianie informacji o 
programach wymiany studentów, nauczycieli i 
administracji

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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2. Opracowanie procedur dotyczących 
różnych elementów mobilności

2. Opracowanie procedur dotyczących 
różnych elementów mobilności

• Dobór uczelni partnerskich („wykonalność” wymiany studentów)

• Rzetelna informacja – rola Katalogu Przedmiotów ECTS 

• Uzgodnienie „Porozumienia o programie zajęć” przed wyjazdem

• Wyjazd na najbardziej sprzyjającym mobilności semestrze/ roku

• Niedopuszczanie do zaistnienia istotnych tzw. różnic programowych

• Jeżeli są – świadomość konieczności ich odrobienia przed/ po 
wyjeździe

• Wspólne programy kształcenia

• Uregulowania w przepisach uczelnianych:

- Wypłata stypendiów krajowych podczas „mobilnego” semestru/ 
roku 

– Możliwość ubiegania się o stypendia krajowe po powrocie
– Sposób przeliczania ocen uzyskanych w uczelni zagranicznej

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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3. Ewaluacja (diagnoza) obecnego stanu3. Ewaluacja (diagnoza) obecnego stanu

1. Mobilność studentów
- mobilność krajowa i zagraniczna
- liczba studentów wyjeżdżających i        

przyjeżdżających
- czy są problemy z uznawaniem okresu studiów 

odbywanych poza uczelnią macierzystą

2.   Mobilność pracowników administracji (m.in. 
liczba wyjeżdżających i przyjeżdżających)

3.   Mobilność pracowników dydaktycznych (m.in. 
liczba wyjeżdżających i przyjeżdżających)

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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4. Plan poprawienia mobilności4. Plan poprawienia mobilności

1. Warunki zewnętrzne (niezależne od uczelni): polityka 
edukacyjna, poziom finansowania

2. Czynniki wewnętrzne:
- atrakcyjność miasta, uczelni 
- polityka władz uczelni 
- promocja zagraniczna
- oferta dydaktyczna (programy w języku angielskim)
- warunki socjalne (domy studenckie) 
- sprawność organizacyjna programu 
- zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej
- zainteresowanie i przygotowanie studentów

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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EUROPEJSKI OBSZAR 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KULTURA MOBILNOŚCI

KULTURA JAKOŚCI

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


