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Od uczelni wyższych oczekuje się:

• elastycznego kształtowania oferty edukacyjnej, w tym zapewnienia 

uznawania umiejętności, kwalifikacji i wiedzy zdobytych poza 

sektorem szkolnictwa wyższego,

• jasnego i wiarygodnego opisu efektów kształcenia wspartego 

gwarancją jakości,

• publicznego formułowania misji, sposobów i celów kształcenia, metod 

oceny postępów i efektów kształcenia i środków podejmowanych w 

celu zapewnienia rzeczywistej realizacji tych deklaracji.



Podstawowa zasada

Komunikat berliński

"... zgodnie z zasadą autonomii uczelni, podstawową 

odpowiedzialność za zapewnienie jakości kształcenia ponosi uczelnia 

jako taka i zasada ta jest podstawą rzeczywistej 

odpowiedzialności/wiarygodności (accountability) środowisk 

akademickich w ramach krajowych ram zapewniania jakości."   

Zapewnienie jakości wszelkich, coraz bardziej zróżnicowanych form kształcenia, 

na poziomie wyższym i 

zdobycie zaufania/przekonania  wszystkich interesariuszy (państwo, kandydaci i 

ich rodziny, pracodawcy, inne uczelnie krajowe i zagraniczne) 

o skuteczności takich działań ma 

kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej uczelni.



Akredytacja wg ESG (w wielkim skrócie):

Wewnętrzne zapewnianie jakości

• uczelnie winny posiadać określoną politykę zapewniania  jakości kształcenia i wynikające z niej 

procedury, powinny też rozwijać i implementować strategię ciągłego podnoszenia jakości 

kształcenia, a wszystkie te działania winy mieć charakter formalny i zawierać w sobie również 

politykę szerokiego informowania o podejmowanych przedsięwzięciach,

• programy i zasady dyplomowania winny być wprowadzone formalnie, okresowo oceniane i 

monitorowane pod kątem przestrzegania przyjętych zasad,

• studenci winni być oceniani w odniesieniu do znanych kryteriów, zasad i przepisów, które winny 

być istotnie przestrzegane,

• uczelnie winny także upewniać się, że ich pracownicy posiadają właściwe kompetencje i 

odpowiednio angażują się w proces kształcenia – wyniki takich ocen powinny być udostępniane 

ciałom dokonującym zewnętrznej oceny jakości kształcenia w uczelniach,

• realizowane programy dydaktyczne winny być odpowiednio wspierane na poziomie infrastruktury 

i pomocy dydaktycznych dla studentów,

• organizacja studiów powinna być wsparta zorganizowanym systemem zbierania, analizowania i 

korzystania z informacji ważnych dla tej działalności,

• uczelnie powinny regularnie publikować aktualne, obiektywne informacje, ilościowe i jakościowe, 

dotyczące oferowanych programów i zasad dyplomowania.



Recommendation of The European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the 

establishment of the European Qualification Framework for life long learning

- polityka i procedury zapewniania jakości winny stanowić podbudowę wszystkich 

poziomów ram kwalifikacji,

- zapewnianie jakości winno być integralnym elementem zarządzania w instytucjach 

edukacyjnych,

- zapewnianie jakości winno uwzględniać regularne oceny instytucji, ich programów  

wewnętrznych systemów zapewniania jakości, które to systemy winny zawierać:

 jasno określone, mierzalne cele i standardy,

 reguły implementacji, uwzględniające udział wszystkich  interesariuszy 

(stakeholders),

 odniesienie do warunków kształcenia (resources),

 spójne metody ewaluacji, łączące, na każdym poziomie organizacji, samoocenę i 

ocenę zewnętrzną,

 mechanizmy sprzężenia zwrotnego i procedury zapewniające usprawnianie systemu,

 szerokie upowszechnianie efektów dokonywanych ewaluacji.



W najlepszym interesie każdej uczelni wyższej, jest sprawne i pełne wprowadzenie do 

codziennej działalności wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 



1. Zasady i reguły dotyczące kształcenia, w tym np.

 zasady dotyczące liczebności grup dydaktycznych,

 stosunek liczby studentów do liczby nauczycieli

 liczba dyplomantów prowadzonych przez jednego promotora,

 okresowa aktualizacja przyjętych zasad oraz stopień ich zmienności,

 zasady dotyczące formy prac dyplomowych (merytorycznej i formalnej)

2. Programy kształcenia.

3. Opinie studentów.

4. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

5. Wyniki ocen akredytacyjnych.

6. Zwalczanie patologii kształcenia.

7. Mobilność studentów i internacjonalizacja uczelni.

8. Zaawansowanie procesu Bolońskiego.

9. Wewnętrzny system Zarządzania Jakością Kształcenia.

Fundacja Rektorów Polskich 

- pilotażowy projekt „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” 

- jedno z pierwszych badań poświęcono empirycznym badaniom zaawansowania 

procesów związanych z wewnętrznymi systemami zapewniania jakości.



1. Samo zagadnienie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia jest w większości 

polskich uczelni wciąż raczej nowością niż rutynowym działaniem. 

2.    Uczelnie nigdy nie otrzymały zewnętrznego wsparcia w tworzeniu takich systemów. 

3. Warunki ekonomiczne i zmieniające się ramy prawne nie zachęcały do tej pory do podjęcia  

długofalowych i systematycznych działań na rzecz jakości kształcenia oraz wsparcia tych działań 

nakładami na zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego.



Co robić i jak?

1. Wiele będzie zależało od wymagań definiowanych przez agencję/e zewnętrzną/e

 akredytacja programów, ze szczegółowym określeniem oczekiwanych efektów 

uczenia się lub skupiona na adekwatności programów i procedur,

 akredytacja „misyjna” – uczelnia określa cele i efekty, ocenie podlega ich realizacja,

 forma  pośrednia – rdzeń, określony zewnętrznie, obudowany stosownie do efektów 

określonych przez instytucję, 

2. Zawsze konieczne będzie zdefiniowanie „dowodów” mogące dokumentować osiąganie 

przez studentów założonych efektów uczenia się np.

 egzaminy i ocenianie „całościowe” prowadzone tak, aby wymagało wykazania się nie 

tylko zdobytą wiedzą, ale również pozostałymi efektami uczenia się,

 dokumentowanie osiągnięć absolwentów podczas egzaminów zawodowych (jeśli są) 

lub wprowadzenie do egzaminów „elementów” zewnętrznych,

 gromadzenie dokumentacji indywidualnych osiągnięć studentów (prace projektowe, 

opracowania itd.)

 gromadzenie przykładów typowych prac studenckich powstających w związku z 

wymaganiami stawianymi im podczas zajęć (prezentacje seminaryjne, kolokwia, itp. 

3.  Przyjęte formy kształcenia powinny wspierać osiąganie wszystkich efektów kształcenia   -

większy nacisk na rozwijanie umiejętności i „kompetencji miękkich”.



Nie da się tego niestety przeczekać.

Ciągłe zmiany trzeba wpisać w kulturę funkcjonowania szkoły wyższej – nie doczekamy 

czasu, kiedy „wszystko będzie jak dawniej”.

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości, profesjonalnie zorganizowane i zarządzane 

wydają się być jedynym mechanizmem, który umożliwi wprowadzenie i funkcjonowanie 

nowego systemu organizacji kształcenia.


