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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła przed Polską Komisją 

Akredytacyjną szereg zadań, wśród których szczególną uwagę wypada zwrócić na jedno z nich, 

niewymienione w poprzedniej wersji ustawy: prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej 

oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia (art. 258 ust. 1 pkt 5). Aspekt 

ten poruszony został także w Standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości 

w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego (ESG) z 2015 r. (standardy: 3.4, 3.5 i 3.6, zobowiązujące 

agencje takie jak PKA do regularnego publikowania analiz tematycznych, posiadania odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry oraz do rozwoju jakości wewnątrz samej instytucji) i znajduje rozwinięcie 

w Polityce jakości PKA. To w tej ostatniej wskazano już wprost, że celami Komisji są m.in.:  

• stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji członków, 

ekspertów i pozostałych osób działających na rzecz Komisji;  

• stanowienie i dalsze rozwijanie płaszczyzn dialogu ze środowiskiem akademickim i jego 

otoczeniem;  

• zapewnienie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej 

polityki informacyjnej.  

Komisja wywiązuje się z tych zobowiązań, prowadząc systemową działalność szkoleniową, 

realizowaną na podstawie koncepcji, która przewiduje zarówno szkolenia wewnętrzne (w tym 

spotkania o charakterze ewaluacyjnym), jak i zewnętrzne. Adresatami tych pierwszych są: członkowie 

i eksperci Komisji (a wśród nich: nauczyciele akademiccy, pracodawcy i studenci), sekretarze zespołów 

oceniających i pracownicy Biura PKA. Te drugie zaś przeznaczone są dla przedstawicieli uczelni, którzy 

chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat: 

• aktów prawnych wykorzystywanych w procesie oceny programowej i wyrażania opinii 

w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni; 

• kryteriów oceny programowej, jak również kryteriów stosowanych w procesie wyrażania opinii 

w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni; 

• organizacji i przebiegu wizytacji. 

Ponieważ oba rodzaje szkoleń koncentrują się na dwóch zasadniczych procesach, z którymi wiąże się 

działalność PKA, mianowicie: na ocenach programowych i wyrażaniu opinii w sprawie spełnienia 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze 

strategią uczelni, mają – obok podnoszenia kompetencji reprezentantów poszczególnych grup 

uczestników – jeszcze jeden walor: przyczyniają się do ciągłego doskonalenia obu ww. procesów. 

Cenne są zwłaszcza spotkania z przedstawicielami uczelni, ponieważ sprzyjają one wymianie poglądów 

między kierownictwem Komisji a osobami mającymi bezpośredni wpływ na jakość kształcenia, przy 

okazji zaś stanowią realizację jednego z elementów misji PKA: Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za 

swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu 

kształcenia, w tym środowiskiem akademickim, kandydatami na studia, pracodawcami oraz organami 

państwa i administracji publicznej.  
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Obecnie rola szkoleń jest szczególnie istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, 1 stycznia 2020 r., wraz 

z początkiem VI kadencji PKA, do grona członków i ekspertów Komisji dołączyło wiele nowych osób, 

które potrzebują i oczekują wsparcia w swej działalności związanej z ewaluacją jakości kształcenia. 

Po drugie, stan zagrożenia epidemicznego i towarzyszący mu wzrost zachorowań na COVID-19 

w zasadzie uniemożliwiają organizowanie spotkań (np. popularnych seminariów pod nazwą Forum 

Jakości) w formie tradycyjnej. Mając na uwadze obie te okoliczności, kierownictwo PKA zdecydowało 

się więc postawić na rozwój szkoleń online. W rezultacie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. odbyły 

się 24 webinaria, w których wzięło udział 1990 osób, w tym 355 w wydarzeniu cieszącym się 

największym zainteresowaniem. 

Tabela nr 1. Liczba szkoleń oraz liczba ich uczestników z podziałem na miesiące i lata 

Rok Data Liczba szkoleń Liczba uczestników 

2019 

kwiecień 1 15 

maj 2 103 

czerwiec 1 20 

lipiec 1 18 

wrzesień 4 55 

Razem 5 miesięcy 9 211 

2020 

styczeń 5 303 

luty 4 423 

marzec 2 486 

kwiecień 1 106 

maj 2 212 

czerwiec 1 249 

Razem 6 miesięcy 15 1779 

2 lata 11 miesięcy 24 1990 

Źródło: opracowanie własne Biura PKA 

WNIOSKI: 

1. PKA w ciągu 2 lat (11 miesięcy) przeprowadziła 24 szkolenia, w których uczestniczyło 1990 osób. 

2. Najwięcej osób wzięło udział w szkoleniach w marcu 2020 r. – 486, nieco mniej w lutym 2020 r. – 

423. 

3. Najwięcej szkoleń odbyło się w styczniu 2020 r. – 5, nieco mniej we wrześniu 2019 r. i w lutym 

2020 r. – 4. 
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Wykres nr 1. Liczba szkoleń oraz liczba ich uczestników z podziałem na miesiące i lata 

 

Źródło: opracowanie własne Biura PKA 

Komisja przykłada dużą wagę do jakości tych szkoleń, czego wyrazem jest prowadzenie szeroko 

zakrojonej działalności analitycznej. Obejmuje ona takie kwestie, jak: 

• liczba uczestników poszczególnych webinariów – ogólnie i z podziałem na grupy (członkowie 

i eksperci PKA będący nauczycielami akademickimi, członkowie i eksperci PKA reprezentujący 

pracodawców, eksperci ds. studenckich, eksperci międzynarodowi, sekretarze zespołów 

oceniających, przedstawiciele uczelni); 

• odsetek uczestników, którzy skorzystali z otrzymanych zaproszeń; 

• ocena poszczególnych wydarzeń przez osoby biorące w nich udział, w tym odsetek 

uczestników, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną po zakończeniu szkolenia; 

• zestawienie państw, w których przebywali uczestnicy poszczególnych webinariów; 

• lista urządzeń wykorzystywanych do odtworzenia zorganizowanych szkoleń (WWW, telefon, 

nośniki z systemami Android lub iOS); 
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• wykaz tematów poruszanych podczas poszczególnych spotkań, w tym liczba pytań dotyczących 

danego obszaru zainteresowania (z uwzględnieniem grup, które reprezentują autorzy pytań); 

• wykaz zagadnień, które uczestnicy chcieliby omówić podczas kolejnych webinariów. 

Wszystkie te dane pozwalają PKA na jak najlepsze dostosowywanie zakresu merytorycznego szkoleń 

do potrzeb różnych grup odbiorców, a przy okazji – na eliminowanie ewentualnych problemów 

technicznych. Niebagatelną rolę w tym zakresie odgrywa ankieta ewaluacyjna, którą uczestnicy mogą 

wypełnić po zakończeniu spotkań. Zawiera ona następujące pytania: 

• Czy informacja o zasadach uczestnictwa w webinarium była pełna i zrozumiała? 

• Czy jakieś zagadnienia dotyczące problematyki szkolenia powinny zostać omówione 

dokładniej? 

• Czy jakość techniczna webinarium była odpowiednia? 

• Czy jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany uczestniczeniem w przyszłości 

w webinariach organizowanych przez PKA? 

Ankiecie towarzyszy prośba o wskazanie maksymalnie dwóch najmocniejszych i najsłabszych stron 

szkolenia.  

Całe badanie pokazuje z jednej strony, jakie są oczekiwania szkoleniowe uczestników webinariów, 

z drugiej zaś – jaki jest poziom satysfakcji tych osób z odbytych spotkań. Cieszy nas, że średnio 67% 

osób biorących udział w szkoleniach pozytywnie odpowiada na prośbę o wypełnienie ankiety 

organizatorów (w wypadku wydarzenia z 5 marca 2020 r. były to 243 osoby). Za największe zalety 

webinariów respondenci uważają doświadczenie prowadzącej, zwięzłość i klarowność wywodu oraz 

ilustrowanie omawianych problemów licznymi przykładami, z kolei zapytani o słabe strony, najczęściej 

odpowiadają: brak. W efekcie powszechnie deklarują chęć uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach 

tego typu. Również strona organizacyjna webinariów (ze względu na brak problemów technicznych 

oraz pełną i zrozumiałą informację o spotkaniu) oceniana jest doskonale (91%) lub dobrze (7%), 

sporadycznie – normalnie (2%).  

Tabela nr 2. Podsumowanie ocen szkoleń – wg ankiety organizatorów (kolejność – wg dat szkoleń) 

Lp. Data Przedmiot ankiety organizatorów 
Liczba 

uczestników 
szkolenia 

Liczba 
uczestników 

ankiety 
% ocen 

1 07.02.2020 badanie opinii na temat webinarium 124 85 68,5% 

2 13.02.2020 badanie opinii na temat webinarium 105 48 45,7% 

3 20.02.2020 badanie opinii na temat webinarium 92 49 53,3% 

4 05.03.2020 badanie opinii na temat webinarium dla uczelni 355 243 68,5% 

5 30.04.2020 badanie dotyczące tematyki kolejnych webinariów  106 80 75,5% 

6 25.06.2020 badanie opinii na temat webinarium 249 182 73,1% 

Razem 6 szkoleń 6 ankiet  1031 687 66,6% 
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Źródło: opracowanie własne Biura PKA 

WNIOSKI: 

1. Najwięcej uczestników (liczbowo – 243 osoby) wypełniło ankietę na temat webinarium dla uczelni, 

które odbyło się 5 marca 2020 r. 

2. Nieco mniej uczestników (liczbowo – 182 osoby) wypełniło ankietę na temat webinarium 

przeprowadzonego 25 czerwca 2020 r. 

3. Najwięcej uczestników (procentowo – 75,5%) wypełniło ankietę poświęconą tematyce kolejnych 

webinariów. 

4. Nieco mniej uczestników (procentowo – 73,1%) wypełniło ankietę dotyczącą webinarium, które 

miało miejsce 25 czerwca 2020 r. 

5. Na 1031 uczestników 6 szkoleń ankietę wypełniło aż 687 osób, co stanowi 66,6% ogółu uczestników, 

czyli ponad połowę wszystkich uczestników ww. szkoleń. 

6. Najwięcej uczestników szkoleń przeznaczonych dla członków i ekspertów PKA wypełniło ankietę 

organizatorów na temat webinarium z 25 czerwca 2020 r. (liczbowo – 182 osoby, procentowo – 

73,1%). 

Wykres nr 2. Liczbowy i procentowy udział uczestników szkoleń w 6 ankietach organizatorów 
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Źródło: opracowanie własne Biura PKA 

Harmonogram webinariów (uwzględniający ich tematykę, a także spotkania z cyklu Q&A, poświęcone 

wyłącznie kwestiom poruszonym w pytaniach uczestników) zamieszczony jest w zakładce Poradniki 

i szkolenia i będzie na bieżąco aktualizowany. Bliższe informacje o poszczególnych wydarzeniach 

zostaną przekazane zainteresowanym pocztą elektroniczną oraz – w wypadku szkoleń otwartych – 

za pośrednictwem strony PKA.   


