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Zaproszenie  

do udziału w seminarium szkoleniowo-dyskusyjnym 

„Krajowe Ramy Kwalifikacji.  
Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia” 

które odbędzie się 21 czerwca 2010r. 
w Uniwersytecie  Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Szanowni Państwo, 

Projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyŜszym” ogłoszony przez MNISzW z datą  
30 marca 2010 r. zapowiada wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji – nowego narzędzia organizacji 
kształcenia. Uczelnie mają uzyskać znaczną autonomię w sferze dydaktyki - będą mogły samodzielnie 
budować programy kształcenia, jednakŜe z zachowaniem metody właściwej dla ram kwalifikacji.  
W szczególności zobowiązane będą do budowy programów bazujących na efektach kształcenia  
z wykorzystaniem deskryptorów właściwych dla poziomów KRK oraz dla obszarów kształcenia. Standardy 
akredytacji zostaną dostosowane do nowych zasad. 

Ta zmiana moŜe stanowić dla uczelni prawdziwe wyzwanie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
zaplanowało na bieŜący i przyszły rok akademiki kilkadziesiąt seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych, których 
celem ma być zapoznanie pracowników szkół wyŜszych z nowymi zasadami przygotowywania programów 
studiów. Prace te prowadzone są i finansowane w ramach programu „Krajowe Ramy Kalifikacji jako narzędzie 

poprawy jakości kształcenia” (POKL 4.1.3). 

Jedno z tych seminariów zostanie zorganizowane w dniu 21 czerwca dla pracowników UAM. Seminarium 
przeznaczone jest głównie dla osób, które odpowiadać będą za przygotowanie programów kształcenia wg 
nowych zasad, zwłaszcza reprezentujących obszary nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i 
przyrodniczych. Jego program załączony jest poniŜej. 

Najserdeczniej zapraszam do udziału w seminarium. 
 
 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski 
Prorektor ds. kształcenia UAM 
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Seminarium 

„Krajowe Ramy Kwalifikacji.  
Budowa programów studiów na bazie efektów kształcen ia” 

21 czerwca 2010r. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Colle gium Maius, ul.  Fredry 10 

 
 
Program:  

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników (kawa) 

11:00 – 11:10 Otwarcie seminarium – prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prorektor UAM 

11:10 – 12.40 SESJA I  (dla wszystkich uczestników) [sala Śniadeckich] 

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa  wyŜszego  

Czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji? Dlaczego je wprowadzamy? – prof. Ewa Chmielecka 

Jak budować macierz efektów uczenia się właściwą dla kierunków studiów prowadzonych w uczelni? - 
prof. Maria Ziółek 
Jak oceniać programy kształcenia? Metody walidacji i rola wewnętrznych systemów zapewniania jakości 
kształcenia - prof. Stanisław Chwirot 

12:40 – 13:30 Obiad/Lunch   

13:30 – 15:30  SESJA II  (warsztatowa – podział na grupy)  

Budowa programów studiów  (sesje równoległe) 

� dla nauk przyrodniczych  – prof.  Maria Ziółek [sala Śniadeckich] 

� dla nauk humanistycznych  – prof. Maria Próchnicka [sala 223] 

� dla nauk ścisłych –  prof. Stanisław Chwirot [sala 218] 

� dla nauk społecznych –  prof. Ewa Chmielecka  [sala 226] 

KaŜda poświecona dwóm tematom: 

� Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się / deskryptorów KRK / deskryptorów 
obszarów? 

� Jak budować program zajęć (sylabus) na bazie efektów uczenia się / deskryptorów / macierzy 
efektów uczenia się dla uczelni/absolwenta?  

 
 

 


