
Ocena jakości kształcenia 
w świetle nowych 

kryteriów

Akredytacja PKA,
Ustawy 2.0

i wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w uczelni



Plan prezentacji
• Zalecenia ustawowe
• Polityka jakości
• Zasady akredytacji PKA – nowe kryteria i wymogi
• Organizacja wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

w ZUT 
• Stan aktualny
• Dostosowanie koncepcji WSJK do nowych kryteriów oceny jakości 

kształcenia



Zalecenia ustawowe
• Dwa rodzaje akredytacji związane z ewaluacją jakości kształcenia 

(art. 241 – 249)
 Ocena programowa (wg nowych zasad od III.2019)

1. Programy studiów i standardy kształcenia
2. Kadra dydaktyczna i naukowa,
3. Infrastruktura w procesie kształcenia,
4. Współpraca z otoczeniem gospodarczym,
5. Umiędzynarodowienie,
6. Wsparcie studentów w procesie uczenai się.

 Ocena kompleksowa (od 1.X.2020) – ocena skuteczności działań na rzecz 
zapewniania jakości kształcenia w uczelni  we wszystkich dziedzinach, w 
których prowadzone jest kształcenie



Zmiany ustawowe
• Tryb odwoławczy od uchwały PKA - 14 dni - wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy z informacją do MNiSW
• Uchwały PKA w okresie do 14 dni od ostatecznej uchwały na 

stronach podmiotowych BIP uczelni (art. 245)
• Ewaluację jakości kształcenia w szkole doktorskiej przeprowadza 

KEN (pierwsza ewaluacja po 5 latach od rozpoczęcia kształcenia w 
szkole doktorskiej) co 6 lat (art. 259) – można się od decyzji 
odwołać w ciągu 30 dni – ocena nedatywna = utrata możliwości 
prowadzenia szkoły z końcem roku akad. , w którym była ostateczna 
ocena negatywna (art,. 264)



Polityka jakości wg PKA 
• Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym, a w szczególności 

odpowiedzialnością wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie 
standardów jakości podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem wysokiej 
jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

• Komisja przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich podejmowanych przez siebie 
działaniach, a także wyznacza cele jakościowe, uznając za swoją powinność ciągłe 
doskonalenie czynników, objętych procesami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, 
mających wpływ na realizację tych celów.

• Nadrzędnymi celami Komisji wyrażonymi w polityce jakości są:
skuteczna oraz efektywna realizacja wytyczonych ustawą zadań, a także misji i celów strategicznych,
efektywne wykorzystanie zasobów umożliwiające realizację procesów na możliwie najwyższym 

poziomie,
 stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji członków, 

ekspertów i pozostałych osób działających na rzecz Komisji,
promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu, bezstronności w podejmowanych 

działaniach,
 stanowienie i dalsze rozwijanie płaszczyzn dialogu ze środowiskiem akademickim i jego otoczeniem,
 zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki 

informacyjnej.



Cele polityki jakości wg PKA
Realizuje się wg PKA poprzez następujące działania:

skuteczne oraz efektywne wytyczne (zasady), 
Działania celowe związane z misją i strategią działań,
Działania efektywnie wykorzystujące zasoby umożliwiające realizację procesów na 

możliwie najwyższym poziomie,
Stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kadry realizującej 

procesy kształcenia,
Podejmowanie działań projaktościowych (ulepszanie, doskonalenie, obiektywizacja 

wyników monitoringu, oceny),
Rozwijanie płaszczyzn dialogu interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
Zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej 

polityki w zakresie przepływu informacji pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Inne działania uznawane za projakościowe:
podejście procesowe do zarządzania jakością,
planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami,
stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość 

realizowanych działań,
 identyfikowanie zmian o charakterze jakościowym i ilościowym związanych z oceną 

funkcjonowania WSZJ w uczelni,
dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania i zarządzania jakością i WSZJ w uczelni.



Zasady akredytacji 
PKA 

nowe kryteria i wymogi



Ogólne cele akredytacji i cechy 
raprtu samooceny
• Głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, 

uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w 
otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do 
szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości 
kształcenia 

• Cechy raportu samooceny:
Analityczny,
Oparty na podejściu auto-refleksyjnym w odniesieniu do 

prezentowanych w nim treści,
 Powinien zawierać  aspekty specyficzne  programu studiów i jego 

realizacji poparte przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk



Kryteria akredytacji PKA
• Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 
• Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

• Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów 
efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz 
dyplomowanie

• Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry 
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

• Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 
programu studiów oraz ich doskonalenie



Kryteria akredytacji PKA
• Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 

konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej 
wpływ na rozwój kierunku

• Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia 
umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

• Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju 
społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy 
oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

• Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, 
warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach

• Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, 
monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów

W każdym kryterium PKA ocenia się dodatkowo dobre praktyki
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Objaśnienia: WKdsJK – Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia; UKdsJK – Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Organizacja wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia w ZUT –

przed zmianą



System 
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Organizacja wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia w 
ZUT – nowa koncepcja



Monitorowanie 
i ocena 

poziomu 
osiąganych 

efektów 
kształcenia

Ocena i analiza 
procesu 

kształcenia
Ocena 

i analiza
jakości  warunków 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych

Ocena
warunków 
socjalnych 

oferowanych 
studentom

Ocena 
dostępności 
informacji na 

temat realizacji 
kształcenia

Ocena 
mobilności 
studentów i 
nauczycieli

WSZJK ZUT
procedury

metody
kryteria

częstotliwość monitorowania
źródła danych 
dokumentacja

realizatorzy

Wyniki badań 
pro-

jakościowych
z lat ubiegłych

Wnioski 
usprawniające 

system

Ocena  
jakości 
kształcenia w 
danym 
okresie
Plany na 
kolejny okres

W
K
d
s.
J
K

W
K
d
s.
J
K

U
K
d
s.
J
K

+  

Objaśnienia: WKdsJK – Wydziałowa 
Komisja ds. Jakości Kształcenia; UKdsJK –
Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zgodność wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia w ZUT –

a kryteria akredytacji (stan aktualny)

k3

K4, k5

K1,k2, k3

k6
k8

k7

k9

k10

Analiza
opinii 

interesariuszy
o jakości 

kształcenia



Ocena 
rekrutacji na studia, 

osiągnięcia przez 
studentów efektów 

uczenia się, 
zaliczania toku 
studiów wraz z  

dyplomowaniem

Ocena realizacji programów 
(treści, harmonogram realizacji 

programu oraz formy i organizacja 
zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja 
procesu nauczania i

uczenia się                 

Ocena
infrastruktury,

zasobów 
edukacyjnych 

wykorzystywanych w 
realizacji programu 

studiów i  warunków 
prowadzenia zajęć  

oraz ich doskonalenie

Ocena wsparcia 
studentów w uczeniu się, 

rozwoju społecznym, 
naukowym lub zawodowym i 

wejściu na rynek pracy, z 
rozwój i doskonalenie 

form wsparcia

Ocena dostępności 
informacji na temat 

warunków  i realizacji 
kształcenia oraz 

osiąganych rezultatach

Ocena warunków i 
sposobów  

podnoszenia stopnia 
umiędzynarodowienia 
procesu kształcenia na 

kierunku

WSZJK ZUT
procedury

metody
kryteria

częstotliwość monitorowania
źródła danych 
dokumentacja

realizatorzy

Wyniki badań 
pro-

jakościowych
z lat ubiegłych

Wnioski 
usprawniające 

system

Ocena  
jakości 
kształcenia w 
danym 
okresie
Plany na 
kolejny okres

W
K
d
s.
J
K

W
K
d
s.
J
K

U
K
d
s.
J
K

+  

Objaśnienia: WKdsJK – Wydziałowa 
Komisja ds. Jakości Kształcenia; UKdsJK –
Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zgodność WSZJK w ZUT – a 
kryteria akredytacji (nowelizacja)

k3

k5

K2
Ocena kadry
realizującej 
zajęcia na 
kierunku, 
związek z 

dyscypliną

k4

k6

k8

k7
k9

k10

Program 
studiów

• Komisje 
programowe

• Kolegium ds. 
kształcenia

• Rada do 
spraw 
kształcenia

• SENAT ZUT

k1
Ocena 
konstrukcji,  
koncepcji, 
celów i 
efektów 
programu

Ocena współpracy
z interesariuszami w 

konstruowaniu, realizacji i 
doskonaleniu programu 

studiów oraz jej wpływ na
rozwój kierunku



Kryteria powoływania kierunku studiów 
dla rady ds. kształcenia i Senatu

• Koncepcja kształcenia oraz powiązania tej koncepcji z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni 
(oddzielnie dla każdego poziomu studiów), 

• Cech wyróżniające koncepcję kształcenia oraz odniesienie do wykorzystanych wzorców krajowych lub 
międzynarodowych,

• Różnice w koncepcji kształcenia na kierunku z uwzględnieniem poziomów studiów,
• Oferta specjalności, 
• Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem specjalności i przewidywanych miejsc ich zatrudnienia,
• Relacje z otoczeniem społeczno- gospodarczym przy uruchomieniu kierunku, 

 Ilościowe wskaźniki zapotrzebowania tego w specjalistów - absolwentów projektowanego kierunku 
studiów, 

 Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, 
• Rola i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji 

kształcenia i doskonalenia kształcenia na projektowanym kierunku studiów, 
• Oczekiwania formułowane wobec kandydatów oraz zasady rekrutacji,
• Wpływ uruchomienia kierunku na poziom rekrutacji na inne istniejące w ZUT kierunki (czy są 

konkurencją wewnętrzną, czy poprzez powołanie kierunku zwiększy się liczba studentów ZUT)?



Kryteria powoływania kierunku studiów 
dla rady ds. kształcenia i Senatu – cd…

• Związek programu studiów na projektowanym kierunku z badaniami w dyscyplinie/dyscyplinach z 
uwzględnieniem:
 Wykazu przedmiotów dowodzących ten związek,
 Wykazu najważniejszych osiągnięć naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach przypisanych do 

kierunku z ostatnich 5 lat (kategoria naukowa, prestiżowe publikacje, granty, nagrody, awanse 
naukowe), 

 Wykaz sposobów wykorzystania wyników działalności naukowej w opracowaniu i doskonaleniu 
programu studiów, jak również w procesie jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości zdobywania przez studentów kompetencji badawczych i udziału w badaniach,

 Kondycja dyscypliny wiodącej dla kierunku studiów – perspektywy kategoryzacji dyscypliny – liczba 
osób przypisanych do dyscypliny wiodącej; 

• Możliwość umieszczenia projektowanego kierunku w obszarze kształcenia na innym kierunku ZUT w 
ramach specjalności? 

• Liczba kierunków uruchomionych w ZUT z dyscypliną wiodącą, w jakiej projektowane jest uruchomienie 
nowego kierunku studiów

• Pełna dokumentacja obowiązująca przy tworzeniu nowego kierunku (zgodność z art. 68 z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – WARUNEK KONIECZNY ale niewystarczający do 
zakwalifikowania wniosku o uruchomienie projektowanego kierunku studiów.


