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ART. 258
UST. 1. PKT 5 USTAWY PRAWO
O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
I NAUCE
Do zadań PKA należy m.in.:
prowadzenie działalności analitycznej,
szkoleniowej oraz upowszechnianie
dobrych praktyk w zakresie jakości
kształcenia.

STANDARDS AND GUIDELINES FOR
QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN
HIGHER EDUCATION AREA (ESG)
Agencies apply an internal quality assurance policy which is
available on its website. This policy:
-ensures that all persons involved in its activities are
competent and act professionally and ethically;
-includes internal and external feedback mechanisms that
lead to a continuous improvement within the agency;
-guards against intolerance of any kind or discrimination;
-outlines the appropriate communication with the relevant
authorities of those jurisdictions where they operate;
-ensures that any activities carried out and material
produced by subcontractors are in line with the ESG, if some
or all of the elements in its quality assurance activities are
subcontracted to other parties;
-allows the agency to establish the status and recognition of
the institutions with which it conducts external quality
assurance.

STRATEGIA
POLSKIEJ KOMISJI
AKREDYTACYJNEJ
NA LATA 2021-2025
Jednym

z

głównych

publicznego
informacji

statusu,
dotyczących

zadań
jest
z

PKA

wynikających

pozyskiwanie
jednej

strony

z

jej

obiektywnych
skuteczności

podejmowanych działań na rzecz realizacji misji PKA, z drugiej
zaś

służących

analizie

możliwości

doskonalenia

metod

działania w oparciu o udokumentowane wyniki badań. 
Realizacja zadań analitycznych i badawczych, a następnie
publikowanie ich wyników, ma także na celu budowanie
wizerunku PKA jako organizacji skutecznej, transparentnej,
odpowiedzialnej

za

racjonalne

wydawanie

środków

publicznych i służącej budowaniu kultury jakości w systemie
szkolnictwa wyższego w Polsce.

POLITYKA
JAKOŚCI

Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się
dobrem

społecznym,

odpowiedzialnością

a

w

wobec

szczególności
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,
jakościowe,
ciągłe

a

także

uznając

doskonalenie

za

wyznacza
swoją

czynników

cele

powinność
objętych

procesami wdrożonego systemu zarządzania
jakością, mających wpływ na realizację tych
celów.

DOTYCHCZASOWE
BADANIE

Pierwsze

ankiety

skierowane

do

zostały

uczelni

pod

koniec 2012 roku. Od tej pory
każda

uczelnia,

której

przesyłano raport z wizytacji,
otrzymywała

wraz

z

nim

indywidualny kod do ankiety.

Ankieta składała się z 11 pytań
zamkniętych

oraz

5

pytań

otwartych. Wyniki ankiet były
publikowane

na

stronie

internetowej

Komisji,

w

zakładce pod nazwą: system
zarządzania jakością PKA.

DO WSZYSTKICH
UCZELNI
WYSŁANO
ŁĄCZNIE PONAD
3000 ANKIET

CELE BADANIA

OD 20 LAT DZIAŁAMY
NA RZECZ ZAPEWNIANIA
I DOSKONALENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA

PROFESJONALIZM

KOMPETENCJE

AUTORYTET

PROFESJONALIZM
Wykorzystując swoje 20-letnie doświadczenie Polska Komisja
Akredytacyjna dąży do ciągłego doskonalenia i rozwoju.

KOMPETENCJE
Realizując swoje zadania Polska Komisja Akredytacyjna dąży do
identyfikowania i doskonalenia swoich kompetencji.

AUTORYTET
Działając na rzecz zapewniania jakości kształcenia Polska
Komisja Akredytacyjna dąży do doskonalenia jakości kształcenia
na wszystkich uczelniach w Polsce.

Koncepcja badania

OD KIEDY?
Począwszy od kwietnia 2022 roku
Polska Komisja Akredytacyjna
zaplanowała wdrożenie nowej
koncepcji badania, w którym
będą
brać
udział
wszyscy
uczestnicy
procesu
oceny
programowej.

Ankieta dla uczelni
Ankieta dla członków,
ekspertów i sekretarzy
zespołów oceniających na
początku oraz na końcu
danej kadencji Komisji

Ankieta dla członków
zespołów oceniających
Ankieta dla sekretarzy
zespołów oceniających

KONCEPCJA BADANIA
Przyjęta

koncepcja

metodologiczna

badania

zakłada

przeprowadzenie ankiety internetowej.
W ramach badania zaprojektowano cztery elektroniczne
kwestionariusze ankietowe, które będą przekazywane
poszczególnym grupom respondentów wraz z informacją
o celu badania.
Kwestionariusz ankiety dla uczelni, a także kwestionariusz
ankiety dla członków, ekspertów i sekretarzy zespołów
oceniających
kadencji,

ma

wypełniany
charakter

na

początku

anonimowy

–

i

na

końcu

zastosowane

narzędzie, w postaci internetowej aplikacji Microsoft
Forms, nie pozwoli na identyfikację respondentów.
W przypadku uczelni, w których PKA przeprowadziła
wizytację, w ankiecie będą mogły wziąć udział wszystkie
zainteresowane oraz zaangażowane w proces oceny
programowej osoby.
Kwestionariusze ankiety dla członków i ekspertów, a także
sekretarzy zespołu oceniającego nie są anonimowe i będą
przeprowadzane po każdym postępowaniu.

ANKIETA
DLA UCZELNI

DOSTĘP DO ANKIETY
Link
do
kwestionariusza
będzie
wysyłany w terminie ok. 2 tygodni po
wydaniu
oceny
przez
Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyjnej na
oficjalny kontaktowy adres e-mail
uczelni wskazany na jej stronie
internetowej.
Ankieta powinna zostać wypełniona
przeciągu 2 tygodni od czasu jej
otrzymania.

UCZESTNICY BADANIA
Ankietę będzie mogła wypełnić każda
osoba,
która
dysponuje
linkiem.
Oznacza to, że w badaniu
będzie
mogła uczestniczyć więcej niż jedna
osoba
z
uczelni.
Wyznaczenie
uczestników
spośród
osób
zaangażowanych
w
daną
ocenę
programową należy do uczelni.
Ponadto
uczelnia
odpowiada
za
przekazanie linku wyłącznie osobom
upoważnionym przez nią do wzięcia
udziału w badaniu.

ANKIETA
Ankieta składa się z 23 pytań
podzielonych na 5 bloków, które
swoim
zakresem
tematycznym
obejmują
cały
proces
oceny
programowej. Wypełnienie ankiety
powinno zająć od 20 do 25 minut.

ANKIETA DLA PRZEWODNICZĄCYCH ORAZ
EKSPERTÓW ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO

DOSTĘP DO ANKIETY
Link do ankiety będzie udostępniony członkom oraz ekspertom za
pośrednictwem kanału MS Teams/MS SharePoint utworzonego na
potrzeby danej wizytacji, w folderze pn. "Ankiety".

WYPEŁNIENIE ANKIETY
Członkowie i eksperci powinni wypełnić ankietę w ciągu 24 godzin po
zakończeniu wizytacji. Wypełnienie ankiety zajmuje od 5 do 10 minut.
Z uwagi na zakres tematyczny,
a także sposób przeprowadzania
ankiety nie jest ona anonimowa. Kwestionariusze będą przechowywane
przez PKA nie dłużej niż rok od ich wypełnienia.

WYNIKI ANKIET
Wyniki ankiet będą opracowywane przez Biuro Polskiej Komisji
Akredytacyjnej oraz publikowane kwartalnie wraz z wynikami ankiety
dla uczelni na stronie internetowej Komisji w zakładce: system
zarządzania jakością PKA. Wyniki badań zostaną zanonimizowane.

CELE ANKIETY
1

REALIZACJA
ZALECEŃ ESG

2

OCENA
WSPÓŁPRACY
Z UCZELNIĄ
ORAZ W
RAMACH
ZESPOŁU

3

IDENTYFIKACJA
POTRZEB
SZKOLENIOWYCH

4

DOSKONALENIE
PROCEDUR

ANKIETA DLA SEKRETARZY
ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
DOSTĘP DO ANKIETY
Link do ankiety zostanie udostępniony sekretarzom zespołów
oceniających za pośrednictwem kanału MS Teams/MS SharePoint
utworzonego na potrzeby danej wizytacji, w folderze pn. "Ankiety".

WYPEŁNIENIE ANKIETY
Sekretarze zespołów oceniających wypełniają ankietę po zakończeniu
prac nad raportem z wizytacji. Wypełnienie ankiety powinno zająć od 5
do 10 minut.
Z uwagi na zakres tematyczny, a także sposób przeprowadzania ankiety nie
jest ona anonimowa. Kwestionariusze będą przechowywane przez PKA nie
dłużej niż rok od ich wypełnienia.

Wyniki ankiet będą opracowywane przez Biuro Polskiej Komisji
Akredytacyjnej oraz publikowane kwartalnie wraz z wynikami ankiety dla
uczelni na stronie internetowej Komisji w zakładce: system zarządzania
jakością PKA. Wyniki badań zostaną zanonimizowane.

CEL ANKIETY

Realizacja celów
ankiety dla
członków
i ekspertów

Identyfikacja
dobrych praktyk
i utrwalonych
trudności
w uczelniach

Prowadzenie
dalszych analiz
w oparciu
o wyniki
kwestionariusza

ANKIETA DLA CZŁONKÓW,
EKSPERTÓW I SEKRETARZY
NA POCZĄTKU I NA KOŃCU
KADENCJI
Ankieta

dla

członków,

akademickich,

ekspertów

pracodawców,

z

grona

studentów

oraz

nauczycieli
sekretarzy

zespołów oceniających, wypełniana jest na początku i na końcu
każdej kadencji PKA. Ankieta jest w pełni anonimowa i składa
się z 26 pytań. Celem ankiety jest zapoznanie się z opiniami
interesariuszy wewnętrznych Komisji o niej samej, a przez to
podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez PKA
w

związku

z

realizacją

jej

misji

i

strategii,

ich

ciągłe

doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji ustawowych
zadań

w

jakościowych.

sposób

zapewniający

powtarzalność

cech
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