
 

 

 

 

 

Harmonogram działań o charakterze szkoleniowym   

w związku z wdrażaniem  

planu rozwoju narzędzi pracy zdalnej  

oraz zdalnej oceny programowej  
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Organizator/ 
prowadzący 

Nazwa i przedmiot formy 
doskonalenia 

Dla kogo Termin 
(dzień, miesiąc) 

 
2020 (sierpień-październik) 

 
PKA/ 

współpraca z firmą 
zewnętrzną  

Szkolenie on-line  dotyczące 
narzędzi pracy zdalnej  połączone 

z warsztatami 

Pracownicy Biura PKA 26 sierpnia 
10:00-15:30 

PKA/ 
Przewodniczący oraz 

sekretarz zespołu nauk 
humanistycznych oraz nauk 

teologicznych 

Pilotażowe posiedzenie zespołu 
działającego w ramach dziedziny 

nauki z wykorzystaniem 
docelowych narzędzi  

pracy zdalnej  

Zespół nauk 
humanistycznych  

oraz nauk teologicznych 

9 września 
11:00 

PKA/ 
Sekretarz PKA 

Webinarium poświęcone ocenie 
kształcenia prowadzonego z 

wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 

Członkowie i eksperci 
PKA oraz sekretarze 

zespołów oceniających 

10 września 
11:00-12:30 

PKA/ 
osoby projektujące  

i testujące docelowe 
rozwiązania na poziomie 

Biura PKA 

Webinarium dotyczące aspektów  
technicznych narzędzi, które będą 

wykorzystywane w zdalnej 
procedurze oceny programowej 

Sekretarze zespołów 
oceniających PKA 

 

11 września 
11:00-12:00 

PKA/ 
współpraca z firmą 

zewnętrzną 
 

Szkolenie on-line  
połączone z warsztatami, 

dotyczące narzędzi pracy zdalnej 

Sekretarze zespołów 
oceniających PKA 

15 września 
14:00, grupa I 
16 września  

13:00, grupa II 

PKA/ 
Sekretarz PKA 

+ 
osoby projektujące  

i testujące docelowe 
rozwiązania na poziomie 

Biura PKA w odniesieniu do 
aspektów technicznych 

/organizacyjnych 

Webinarium dotyczące 
omówienia procedury zdalnej 

oceny programowej. Po 
webinarium uczestnicy będą 

mogli zadawać pytania, na które 
odpowiedź zostanie udzielona 

podczas webinarium Q&A 
zaplanowanym na dzień  

7 października 

Członkowie i eksperci 
PKA oraz sekretarze 

zespołów oceniających 

18 września 
11:00-12:30 

PKA/ 
osoby projektujące  

i testujące docelowe 
rozwiązania na poziomie 

Biura PKA 

Webinarium poświęcone 
rozwojowi narzędzi pracy zdalnej 

w Komisji, w zakresie zmian 
technicznych organizacji pracy i 
posiedzeń Prezydium PKA oraz 

Zespołów. 

Członkowie PKA, 
sekretarze zespołów 

dziedzinowych, zespołu 
ds. kształcenia 

nauczycieli, zespołu 
odwoławczego, osoby 

uczestniczące z 
ramienia Biura PKA  

w posiedzeniach 
Prezydium Komisji 

21 września 
11:00-12:00 
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PKA/ 
Sekretarz PKA 

 

Webinarium dla członków i 
ekspertów PKA 

poświęcone opiniowaniu 
wniosków o pozwolenia na 

utworzenie studiów  

Członkowie i eksperci 
PKA oraz sekretarze 

zespołów oceniających 

24 września 
14:00-15:30 

PKA/ 
Koordynator ekspertów PKA 

z grona studentów 

Webinarium o charakterze 
ewaluacyjno-szkoleniowym 

Eksperci PKA z grona 
studentów 

Nie mniej niż 1 spotkanie 
we wrześniu 

PKA/ 
Koordynator ekspertów PKA 

z grona pracodawców 

Webinarium o charakterze 
ewaluacyjno-szkoleniowym 

Eksperci PKA z grona 
pracodawców 

Nie mniej niż 1 spotkanie 
we wrześniu 

PKA/ 
Przewodniczący PKA / 
Przewodniczący oraz 
sekretarze zespołów 

dziedzinowych, zespołu ds. 
kształcenia nauczycieli, 

zespołu odwoławczego / 
osoby uczestniczące z 
ramienia Biura PKA w 

posiedzeniach Prezydium 

Pilotażowe posiedzenia 
Prezydium PKA  

oraz zespołów z wykorzystaniem 
docelowych narzędzi  

pracy zdalnej 

Członkowie PKA Na przełomie 
września/października  
(w zależności od daty 

posiedzenia) 

PKA/ 
Sekretarz PKA 

+ 
osoby projektujące  

i testujące docelowe 
rozwiązania na poziomie 

Biura PKA w odniesieniu do 
aspektów technicznych 

/organizacyjnych  

Webinarium dla uczelni 
poświęcone omówieniu 

procedury zdalnej  
oceny programowej.  

Po webinarium zostanie 
udostępniona zostanie ankieta, 
umożliwiająca przedstawicielom 

uczelni zadanie pytań 
dotyczących tematyki spotkania. 

Na podstawie najczęściej 
zadanych pytań i wątpliwości 
opracowany zostanie słownik 
FAQ dotyczący zdalnej oceny 
programowej, który zostanie 

opublikowany na stronie 
internetowej PKA w formie 
przewodnika dla uczelni po 

zdalnej ocenie programowej 

Przedstawiciele uczelni 
wyznaczonych do oceny 

w IV kwartale br. oraz 
przedstawiciele 

pozostałych uczelni 
wyznaczonych do oceny 

w poprzednim roku 
akademickim, w 

odniesieniu do których 
proces oceny nie został 

zakończony 
 

7  października 
11:00-12:30 

 
Kolejne szkolenia odbędą 
się w grudniu dla uczelni 
zaplanowanych do oceny 
programowej w I kwartale 

2021 

PKA/ 
Sekretarz PKA 

+ 
osoby projektujące  

i testujące docelowe 
rozwiązania na poziomie 

Biura PKA w odniesieniu do 
aspektów technicznych 

/organizacyjnych  

Webinarium Q&A dotyczące  
procedury zdalnej oceny 

programowej 

Członkowie i eksperci 
PKA oraz sekretarze 

zespołu oceniającego 

7 października 
13:00-14:30 

PKA/ 
Zespoły oceniające  

/ 

Pierwsze zdalne oceny 
programowe przeprowadzone 

przez zespoły oceniające w 

Członkowie i eksperci 
PKA oraz sekretarze 

zespołów oceniających 

Druga połowa 
października 
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Zespoły działające w ramach 
dziedzin nauki oraz dziedziny 

sztuki  
 
 

ramach poszczególnych 
zespołów, po których zostaną 

zaplanowane posiedzenia 
poświęcone wnioskom z 

pierwszej oceny, które zostaną 
wykorzystane z jednej strony do 
doskonalenia procedury zdalnej 

oceny programowej, z drugiej zaś 
strony w procesie projektowania 

działań szkoleniowych  
w kolejnych miesiącach 


