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NA DOBRY POCZĄTEK 

DOBRE PRAKTYKI 



System informatyczny jako podstawa 
wdrożenia zmian 

• Aby system 
funkcjonował musi 
mieć zdefiniowane 
procedury 

• System ułatwia 
odnalezienie się w 
zawiłościach zmian, 
które należy wdrożyć 

 

 



Szkolenia wewnątrz uczelni 

• Szkolenia koordynatorów uczelnianych i 
wydziałowych w ramach KRK 

• System wsparcia dla przygotowujących karty i 
przebudowujących programy + WŁĄCZENIE 
ADMINISTRACJI UCZELNIANEJ !!! 



Karta modułu jako pewien rodzaj umowy 
pomiędzy nauczycielem a studentami 

• Omawianie karty modułu na pierwszych 
zajęciach  



Interesariusze zewnętrzni  

Niektóre uczelnie prowadziły 
konsultacje z intersariuszami 

już na etapie definiowania 
efektów kierunkowych dzięki 

czemu stanowią one 
kompromis pomiędzy tym, 

czego oczekują interesariusze  
i czego wymaga prawo.  

 
W takich przypadkach zapisy 

kierunkowych efektów 
kształcenia odbiegają od 

powielanych zapisów 
obszarowych co dowodzi  

większej świadomości i 
autonomii uczelni.  



PRAKTYKI 
- NIEKONIECZNIE DOBRE  





ECTS stosowany bez zrozumienia  

W wielu uczelniach nadal punkty ciągle 
przypisuje się „na oko” bez dogłębnej analizy  
przypisanych do modułu efektów kształcenia i 

nakładu pracy studenta  

 



Punkty ECTS- Definicja*  

Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta 
potrzebny do osiągnięcia założonych w programie 

efektów kształcenia/uczenia się.  

 

     Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny 
student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia 

ujęte w planie i programie studiów (takie jak 
wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, 

samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla 
tego programu efekty kształcenia/uczenia się 

* ECTS- przewodnik dla użytkowników  



ECTS i efekty kształcenia/uczenia się 

EFEKTY 
KSZTAŁC

ENIA  
ECTS 

NAKŁAD 
PRACY 



Podstawowe cechy ECTS 

     Punkty mogą być gromadzone (akumulacja) w celu 
uzyskania kwalifikacji lub dyplomu, zgodnie z decyzją 
danej instytucji przyznającej tytuły lub stopnie 
naukowe. 

 
    Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać 

przeniesione do innego programu (transfer) 
oferowanego przez tę samą lub inną instytucję. 
Transfer punktów może nastąpić tylko wtedy, kiedy 
instytucja przyznająca tytuły lub stopnie naukowe uzna 
te punkty i związane z nimi efekty kształcenia/uczenia 
się. 



Przykład często powtarzającej się sytuacji  

    Student wraca z semestru spędzonego w 
uczelni zagranicznej, podczas którego, poza 
innymi przedmiotami zrealizował przedmiot 
„A”. Okazuje się, że w kolejnym semestrze 
(spędzonym już w  uczelni macierzystej),  
student ma w programie również przedmiot 
„A”. Jak powinien przebiegać proces uznania 
studentowi przedmiotu „A”??? 



Możliwe warianty…  

który jest właściwy??? 

A. Student nie chodzi na przedmiot , a na 
koniec semestru nauczyciel prowadzący 
przemiot „A” przepisuje mu ocenę uzyskaną 
w uczelni zagranicznej 

 

B. Student nie chodzi na przedmiot, nie ma 
przepisanej oceny, w zamian może sobie 
wybrać inny przedmiot 



Ponieważ  ECTS jest (poza transferem) 
systemem  akumulacji osiągnięć 

wobec tego  nie można dostać dwa 
razy punktów za te same efekty 

kształcenia !!!! 



ECTS i uczenie się przez całe życie 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

STUDIA WYŻSZE 

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE 

KURSY SZKOLENIA 



Przypisywanie punktów ECTS  
 do modułów  

MODUŁ 

Zbiór kilku  przedmiotów o 
różnych szczegółowych 

efektach kształcenia 

Pojedynczy przedmiot  

Zbiór przedmiotów 
prowadzących do tego samego 

zbioru efektów kształcenia 

Zbiór przedmiotów do wyboru-
np.moduł specjalnościowy 



Moduł jako zbiór kilku  przedmiotów o różnych 
szczegółowych efektach kształcenia 

  

Przykład: 

Moduł: Zarządzanie 
– Podstawy zarządzania – 2 ECTS 

– Zarządzanie zasobami ludzkimi- 3 ECTS 

– Zarządzanie projektami – 3 ECTS  

 

    Każdy przedmiot ma swój sylabus i określone, 
odrębne efekty kształcenia – za zaliczenie każdej 
części modułu przyznaje się punkty ECTS  



Zbiór przedmiotów prowadzących do tego 
samego zbioru efektów kształcenia 

Przykład: 
Moduł „Zarządzanie projektami” na który składają się następujące części 

 – wykład, ćwiczenia, projekt.  
 

Wszystkie trzy części stanowią różne formy wspierania studenta w osiąganiu 
tego samego zbioru efektów kształcenia w związku z czym nie należy 

przyznawać punktów ECTS za zaliczenie pojedynczej części, ale za 
zaliczenie całego modułu.  

 
W zasadzie nie powinny tutaj istnieć trzy odrębne sylabusy – ale jeden dla 

całego modułu. Oddzielne sylabusy mogły by istnieć tylko w przypadku 
wyróżnienia dla każdej z form odrębnego, niezależnego od pozostałych 

podzbioru efektów kształcenia, co dla powyżej opisanego przykładu 
wydaje się być mało możliwe.  

 
Podział przedmiotu wg form jego prowadzenia nie jest właściwy, gdyż 
punkty, zgodnie z przyjętą definicją, przypisuje się efektom kształcenia, a 

nie zajęciom. 
 



Autonomia= odpowiedzialność za jakość  

      Wykład- pomimo tego, że jest najtańszą formą 
kształcenia, jest również formą najmniej 

efektywną, dlatego, pomimo nieodpartej pokusy 
obniżania kosztów, nie powinien zajmować 

dominującej części procesu kształcenia 



Wdrożenie KRK 
 na poziomie polskich uczelni  



SUKCES CZY PORAŻKA ??? 

SUKCES 

PORAŻKA 

SUKCES PORAŻKA 



Warunki wdrożenia  

• Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym- 18 marca 2011 r.  

• Rozporządzenia: 
 Rozporządzenie z dn. 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny 

programowej i oceny instytucjonalne 

 Rozporządzenie z dn. 5 października 2011 r.   w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

 Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2011 r.  w sprawie wzorcowych 

efektów kształcenia 

 



Czas wdrożenia 

1 października 2012 r. 

 

Czyli niecały rok od ukazania się rozporządzenia 
w sprawie KRK ( 2 listopada) 



Realizacja wdrożenia- WARUNKI 

• Wiele emocji 
• Wiele niepewności 
• Presja czasu i 

przemęczenie 
• Potrzeba elastycznego 

podejścia do nowej 
koncepcji 

• Brak pełnej wiedzy na 
temat przyznanej 
autonomii – co 
można? a czego nie 
można ? 

 
 

Standardy 
kształcenia 



   Sukces czy porażka??? 

PORAŻKA 

PORAŻKA SUKCES 

PORAŻKA PORAŻKA PORAŻKA 

SUKCES 

PORAŻKA 

PORAŻKA 

PORAŻKA SUKCES 

SUKCES 



Badanie naukowe pn  
„Potwierdzanie efektów kształcenia (walidacji) w 

instytucjach szkolnictwa wyższego” 
KOORDYNATOR PROJEKTU -prof. Ewa Chmielecka  

 
„Potwierdzanie efektów kształcenia zdobytych w trakcie 
edukacji formalnej oraz uznawanie efektów uczenia się 

zdobytych poza systemem edukacji formalnej w polskim 
szkolnictwie wyższym”   

 

PIERWSZE REZULTATY i WNIOSKI 



Dobre i złe praktyki wdrażania 

Krajowych Ram Kwalifikacji na 

uczelniach   

Wewnętrzne systemy 

zapewniania jakości kształcenia  

 
Na  przykładzie praktyki – UAM 

mocne i słabe strony- analiza po 

3 latach działania 

 

 

Maria Ziółek – Ekspertka Bolońska 

Seminarium Bolońskie, 11.12.2012, POZNAŃ 


