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Oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z prac Polskiej
Komisji Akredytacyjnej w latach 2016–2019. Poruszamy
w nim trzy zasadnicze wątki, które w sumie powinny
dać pełny obraz aktywności Komisji w minionej
kadencji. Pierwszy z nich to zadania, które wyznaczył
PKA ustawodawca. Zostały one scharakteryzowane
w dziale I, zatytułowanym Uwarunkowania prawne
działalności Komisji w latach 2016–2019. Drugi
wątek, najobszerniejszy, dotyczy samej działalności
PKA, w tym: realizacji strategii na lata 2017–2020
(dział II), wyników prac Komisji w latach 2016–
2019 ze szczególnym uwzględnieniem statystyki
ocen i wniosków oraz wpływu zmian kryteriów
oceny programowej na proces ewaluacji jakości
kształcenia (dział III), a także współpracy krajowej
(dział IV) i międzynarodowej (dział V). Niewątpliwą
wartością publikacji jest uzupełnienie analiz
ilościowo-jakościowych o wywiady ze specjalistami
reprezentującymi środowisko akademickie, co z jednej
strony – ze względu na przystępność przekazu –
powinno umożliwić dotarcie do odbiorców, którzy
dotychczas nie sięgali po wydawnictwa Komisji,
a z drugiej pozwolić dostrzec te aspekty pracy PKA,
które wymykają się statystyce, dyscyplinie ze swej
natury zero-jedynkowej. Całości opisu dopełnia
– zapowiedziana w podtytule – charakterystyka
perspektyw, jakie rysują się przed Komisją w związku
z kolejnymi zmianami prawa oraz własnymi planami
rozwoju.
Mamy nadzieję, że publikacja spełni Państwa
oczekiwania. Dziękujemy jednocześnie za dotychczas
okazane zaufanie i chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy
otwarci na wszelkie sugestie, które pomogą nam
budować kulturę jakości zarówno w szkolnictwie
wyższym, jak i wewnątrz Komisji.
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Zmiany
W USTAWOWYCH
ZADANIACH KOMISJI
ewaluacji jakości działalności naukowej wprowadził ustawą
z 2018 r. nową klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych oraz dyscyplin artystycznych, mając na uwadze
systematykę dziedzin i dyscyplin przyjętą przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
V kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej upłynęła
pod znakiem zmian, które skutkowały koniecznością
dostosowania wewnętrznych regulacji Komisji do nowych
rozwiązań legislacyjnych. Na funkcjonowanie PKA wpłynęły
wówczas:
1) ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311),
2) ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64),
a w ślad za nią rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8
Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218),
a także rozporządzenie w sprawie ogólnych kryteriów
oceny programowej z dnia 20 września 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1529);
3) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), a w ślad
za nią szereg rozporządzeń wpływających na system
szkolnictwa wyższego.
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W momencie rozpoczęcia prac V kadencji obowiazującym
dokumentem był statut PKA z dnia 23 lutego 2015 r.
Wymienione wyżej akty prawne znalazły natomiast
odzwierciedlenie w kolejnych jego wersjach:
1) statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia
29 listopada 2016 r.;
2) statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia
13 grudnia 2018 r. (znowelizowanym 18 lutego 2019 r.).
Niezmiennym
celem
działań
podejmowanych
przez Polską Komisję Akredytacyjną pozostawała
dbałość
o
spełnianie
standardów
jakościowych
przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących
do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej
i globalnej przestrzeni edukacyjnej, przede wszystkim
poprzez wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych
w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz budowania
kultury jakości. Zgodnie z misją Komisji podejmowane
przez nią działania miały na celu zapewnienie
absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji
na krajowym i międzynarodowym rynku pracy
oraz zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni jako
instytucji europejskich. W tym kontekście warto wspomnieć,
iż ustawodawca, celem przeprowadzenia miarodajnej

Wraz
ze
zmianami
ustawowymi
rozpoczętymi
w 2018 r. Komisja rozszerzyła swoją działalność analityczno-badawczą, która miała zaowocować przede wszystkim
całkowitą transparentnością standardów przeprowadzanych ocen i innych działań, a także pogłębieniem dialogu
pomiędzy Komisją a jej interesariuszami zewnętrznymi,
w tym ministerstwem odpowiedzialnym za szkolnictwo
wyższe oraz uczelniami.
Jednym z deklarowanych przez ustawodawcę celów
zmian ustawowych w latach 2016–2019 było rozpoczęcie
procesu odbiurokratyzowania przepisów normujących
funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego. W istotny
sposób zmieniły się regulacje określające ogólne kryteria
oceny programowej. Szczegółowe kryteria i warunki
przyznawanych przez Komisję ocen zostały określone w jej
statucie, a skalę ocen zawarto w ustawie.
Kryteria przeprowadzanych przez Polską Komisję
Akredytacyjną ocen programowych koncentrowały się
przede wszystkim na ewaluacji:
1) programu studiów/programu kształcenia – w każdym
z kolejnych statutów Komisji kryterium to było coraz
bardziej uszczegóławiane, co zaowocowało rozbiciem
go na kilka odrębnych kryteriów:

b. w statucie z 2015 r. – 1 kryterium: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym
kierunku studiów program kształcenia umożliwiający
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia;
c. w statucie z 2016 r. – 2 kryteria: 1) koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni;
2) program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia
zakładanych efektów kształcenia;
d. w statucie z 2018 r. – 3 kryteria: 1) konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia, efekty uczenia się; 2) realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów
i organizacja zajęć, metody kształcenia praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się;
3) przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia efektów
uczenia się, zaliczenie poszczególnych semestrów
i lat oraz dyplomowanie;
2) kadry prowadzącej proces kształcenia: w statutach
z 2015 i 2016 r. koncentrowano się głównie
na kadrze stanowiącej tzw. minimum kadrowe,
natomiast od 2018 r., w związku ze zniesieniem
regulacji
dotyczących
minimum
kadrowego,
ocena zorientowana jest na badanie kompetencji
i doświadczenia nauczycieli akademickich i innych
osób prowadzących zajęcia;
3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w procesie kształcenia;
4) infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia;

11

Dział I

5) opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie
uczenia się i osiągania efektów uczenia się;
6) skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia;
7) umiędzynarodowienia procesu kształcenia – jako
odrębne kryterium pojawia się po raz pierwszy
w statucie z 2016 r.;
8) publicznego dostępu do informacji o programie
studiów i warunkach jego realizacji – jako
odrębne kryterium pojawia się dopiero w statucie
z 2018 r.
Odnosząc się do kryterium, w ramach którego ocenie
Komisji podlega kadra prowadząca kształcenie, warto
dodać, iż na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce od początku roku
akademickiego 2019/2020 postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
są prowadzone zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami
prawnymi, które w intencji ustawodawcy zwiększyły
autonomię podmiotów doktoryzujących i habilitujących.
Na poziomie ustawy określono jedynie ramowe warunki
uzyskania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki,
natomiast prawo do regulowania sposobu postępowania
w omawianym zakresie pozostawiono senatom uczelni.
W statucie z 2016 r. zrezygnowano ze szczegółowego
charakteryzowania każdego z kryteriów. Uwzględniając
zapisy raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2018 r. pt. System
oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych, przywrócono
jednak do uszczegółowienia każdego z kryteriów oraz
podjęto decyzję o opublikowaniu szczegółowych kryteriów
dokonywania oceny programowej, szczegółowych
kryteriów oceny wniosków w sprawie uruchomienia
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, kart
spełnienia standardów jakości kształcenia, wzorów opinii
zespołów oceniających oraz wzorów raportów zespołów
oceniających. Krok ten miał na celu zapewnienie pełnej
transparentności procesu oceny programowej oraz
opiniowania wniosków o uruchomienie nowych kierunków.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z poźn. zm.) przewidywała
cztery oceny: wyróżniającą, pozytywną, warunkową
oraz negatywną, z kolei ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.
zm.) zmniejszyła ich liczbę do dwóch, wprowadzając ocenę
pozytywną oraz negatywną. W wypadku postępowań
toczących się na podstawie statutów z 2015 i 2016 r.
oceny zależały od poziomu spełnienia poszczególnych
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kryteriów (wyróżniająco, w pełni, zadowalająco, częściowo
oraz niedostatecznie). Statut z 2015 r. wyróżniał dodatkowo
trzy stopnie kryteriów. W 2016 r. ze stopniowalności
kryteriów zrezygnowano, jednak kryteria dotyczące
koncepcji kształcenia i jej zgodności z misją oraz strategią
uczelni, programu kształcenia oraz możliwości osiągnięcia
zakładanych efektów kształcenia, kadry prowadzącej
proces kształcenia oraz infrastruktury wykorzystywanej
w procesie kształcenia uznano za kluczowe w zapewnieniu
jakości kształcenia. Natomiast od wejścia w życie statutu
z 2018 r. wszystkie kryteria stały się równorzędne,
a niespełnienie któregokolwiek z nich skutkuje obniżeniem
ostatecznej oceny. Dzięki temu oceny formułowane przez
PKA są jednoznaczne i transparentne. Należy ponadto
wspomnieć, iż na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce Komisji zyskała, na zasadach określonych
w jej statucie, prawo przyznawania uczelniom certyfikatów
potwierdzających osiągnięcie wyróżniającego poziomu
kształcenia na kierunku.
Zgodnie z postanowieniami statutów z 2015 i 2016 r.
kolejną ocenę programową przeprowadzało się po upływie
6 lat w przypadku uzyskania oceny pozytywnej lub 8 lat
w przypadku uzyskania oceny wyróżniającej, jeżeli tylko
nie zaistniały przesłanki od przeprowadzenia postępowania
we wcześniejszym terminie. Tymczasem statut z 2018 r.
nie przewiduje wydłużenia ważności akredytacji, możliwe
jest natomiast skrócenie okresu obowiązywania oceny
pozytywnej do 2 lat. We wszystkich omawianych statutach
określono, że procedurę oceny programowej PKA
przeprowadza się z inicjatywy własnej bądź na wniosek
ministra lub uczelni. W myśl statutu z 2015 r. Komisja
mogła dokonywać – poza oceną programową – również
oceny instytucjonalnej, obejmującej jednostkę uczelni
(wydział, a w wypadku uczelni nieposiadającej wydziałów
– całą uczelnię). Podczas oceny instytucjonalnej ewaluacji
podlegały również studia podyplomowe oraz studia
trzeciego stopnia. Zawieszenie oceny instytucjonalnej
było istotnym tematem wewnętrznych dyskusji
podejmowanych w 2016 r. zarówno przez zespoły działające
w ramach obszarów kształcenia, jak i przez poszczególne
grupy ekspertów Komisji. Rozwiązanie to spotkało się
z mieszanymi opiniami ekspertów i członków Komisji.
Wśród części osób pojawiły się wątpliwości, czy zawieszenie
oceny instytucjonalnej nie spowoduje degradacji
wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
a w konsekwencji – stopniowej rezygnacji przez uczelnie/
jednostki ze skutecznych, choć często pracochłonnych,
procesów projakościowych, które znacząco rozwinięto
w ostatnich latach. Ponadto zdecydowana większość
ekspertów z grona uczestników studiów trzeciego

Po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce w 2018 r. niejako powrócono do pomysłu badania
jakości kształcenia w szerszym aspekcie – w ramach oceny
kompleksowej. Zgodnie z art. 243. ust. 1 przywołanej ustawy
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) ocena kompleksowa polega
na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia
w uczelni. Zasadnicze znaczenie ma tu skuteczność
działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni
we wszystkich dziedzinach, w których prowadzone jest
kształcenie. Przedmiotową ocenę przeprowadza się
na wniosek uczelni, która otrzymała dotychczas wyłącznie
pozytywne oceny programowe albo pozytywną ocenę
kompleksową. PKA podejmuje decyzję o przeprowadzeniu
oceny kompleksowej albo odmowie jej przeprowadzenia,
uwzględniając wyniki ocen programowych. Ocena
kompleksowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej
albo odmową wydania oceny pozytywnej i zgodnie
ze statutem okres jej ważności wynosi od 3 do 8 lat.
W kadencji 2016–2019, z uwagi na zakreślony przez
ustawodawcę termin wydania rozporządzenia w sprawie
kryteriów oceny kompleksowej, nie przeprowadzono
ani jednej takiej oceny.
Dokonując oceny programowej, Polska Komisja
Akredytacyjna uwzględnia akredytacje i certyfikaty
uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez
międzynarodowe i krajowe komisje dokonujące ocen
w wybranych obszarach kształcenia oraz przez agencje
akredytacyjne zarejestrowane w Europejskim Rejestrze
Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi
zawarła umowy o uznawalności ocen. Zgodnie z ustawą
Komisja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi
instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze
szkolnictwa wyższego, w szczególności z tymi, których
przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia
i akredytacja.
Analiza zadań, które postawił przed Komisją ustawodawca,
pozwala wyróżnić dwa główne obszary aktywności PKA:
1) wydawanie opinii w sprawie utworzenia studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia,
stopnia uważała, że wnioski z ocen jakości kształcenia
na tym poziomie (brano pod uwagę lata 2012–2016)
uzasadniają konieczność systemowego uregulowania
zewnętrznej oceny studiów doktoranckich oraz studiów
podyplomowych. W kontekście zmian wprowadzonych
w obowiązujących przepisach prawa warto wspomnieć,
iż na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
dokonano przebudowy modelu kształcenia doktorantów,
który obecnie opiera się na interdyscyplinarnych szkołach
doktorskich.

2) monitorowanie jakości kształcenia na studiach (oceny
programowe).
Szczegółowe zadania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
określone są w jej statucie. Zmiany w tym zakresie
zachodzące w kadencji 2016–2019 przedstawia tabela.
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Zadania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Zakres spraw
Utworzenie uczelni

Wnioski o przyznanie
uprawnień do prowadzenia
studiów

Oceny prowadzonych
studiów

Statut 2015

Statut 2016

Zadania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Statut 2018

Wyrażanie opinii w sprawie utworzenia uczelni

Wyrażanie opinii w sprawie
wpisu uczelni niepublicznej
do ewidencji

Przyznanie uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

Wyrażanie opinii w sprawie
spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie
i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni

Przedstawienie wyników oceny programowej, w tym wyniPrzedstawienie ministrowi
ków oceny kształcenia przygotowującego do wykonywania
uchwał dotyczących oceny
zawodu nauczyciela, a także przestrzegania warunków proprogramowej
wadzenia studiów
Dokonywanie oceny
instytucjonalnej

Przedstawianie ministrowi
uchwał dotyczących oceny
kompleksowej

Wyrażanie opinii w sprawie przywrócenia zawieszonego
Przywrócenie zawieszonego
uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kieuprawnienia
runku, poziomie i profilu kształcenia
Opinie w sprawie utworzeWyrażanie opinii w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii z siedzinia przez uczelnię zagraniczbą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
ną filii na obszarze RP
Wyrażenie opinii w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw (dotyczących oceny
Opinia w sprawie ponowneprogramowej lub instytucjonalnej, bądź wniosków o utworzenie studiów na określonym
go rozpatrzenia sprawy
kierunku, poziomie i profilu lub o utworzenie uczelni)

Zakres spraw

Statut 2015

Statut 2016

Opiniowanie innych spraw
przedstawionych przez
ministra

Statut 2018
Wydawanie opinii w innych
sprawach przedstawionych
przez ministra.

Stopnie naukowe

Komisja, na wniosek jednostki ubiegającej się o przyznanie
uprawnienia do nadawania stopni naukowych, wydaje opinię o jakości kształcenia prowadzonego w tej jednostce

Etyka

Członkowie Komisji i jej eksperci, wykonując powierzone im obowiązki, kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, stosują przyjęte przez Komisję szczegółowe
kryteria i tryb dokonywania ocen oraz przestrzegają warunków wydawania ocen, jak również stosują szczegółowe kryteria recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie
studiów

Współpraca zagraniczna

Komisja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego

Działalność analityczna i badawcza

Komisja prowadzi działalność analityczną i szkoleniową oraz upowszechnia
dobre praktyki w zakresie
jakości kształcenia

Przyznawanie certyfikatów
jakości kształcenia

Komisja może przyznawać uczelniom certyfikaty
potwierdzające osiągnięcie
wyróżniającego
poziomu
kształcenia na kierunku

Komisja może zwracać się do uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji dotyczących
Zwracanie się z prośbą o wy- spraw pozostających w zakresie jej działania oraz przeprowadzać wizytacje uczelni, a także
jaśnienie
przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
ze studentami oraz studentów w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań
Opiniowanie aktów
prawnych
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Komisja opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego
oraz nauki, przekazane jej przez właściwych ministrów nadzorujących uczelnie
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Porównując aktualny zakres zadań Komisji z poprzednim,
można zauważyć, że obecnie PKA nie wydaje już opinii
w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia
do prowadzenia studiów na określonym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia ani nie przygotowuje
dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów opinii
o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się
o uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego (tym ostatnim zajmowała się do czerwca
2020 r. na mocy przepisów szczególnych). Nowym
zadaniem Komisji stało się zaś wyrażanie opinii w innych
sprawach przedstawionych przez ministra. Ponadto
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła
przed Polską Komisją Akredytacyjną nowe wyzwania,
które służą doskonaleniu jakości kształcenia: zobowiązano
Komisję do prowadzenia działalności analitycznej
i szkoleniowej oraz do upowszechniania dobrych praktyk
w zakresie jakości kształcenia. PKA wywiązuje się z tego
zadania, przygotowując okolicznościowe publikacje,
podsumowujące dany rok bądź całą kadencję, czy też
organizując webinaria dla swoich członków i ekspertów
oraz dla sekretarzy zespołów oceniających i uczelni.
Obok przeprowadzania kolejnych ocen programowych
i opiniowania wniosków o pozwolenie na utworzenie
studiów Komisja podejmowała wiele inicjatyw służących
rozwojowi środowiska akademickiego, takich jak udział
w konferencjach rektorów, obradach Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego czy regularnych spotkaniach
z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w V kadencji
PKA były prace nad nową ustawą o szkolnictwie
wyższym i nauce. Komisja aktywnie współpracowała
ze środowiskiem akademickim, m.in. uczestnicząc
w wydarzeniach organizowanych w ramach Narodowego
Kongresu Nauki, a także opiniując akty prawne, w tym
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wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach
pedagogicznych oraz na kierunkach z prowadzoną
specjalnością nauczycielską uczestniczyli w pracach
nad przygotowaniem nowych standardów kształcenia
nauczycieli. Ponadto zespół ten sformułował opinię
na temat ustawy 2.0 w zakresie dotyczącym kształcenia
nauczycieli, a także był zaangażowany w przygotowanie
Forum Jakości PKA pt. O nową jakość kształcenia
nauczycieli. Wspomniana konferencja, zorganizowana we
współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, odbyła się w dniach 16–17
listopada 2017 r. Członkowie zespołu odnosili się w swoich
wystąpieniach do następujących problemów: ocena
i diagnoza kształcenia nauczycieli w doświadczeniach
członków i ekspertów PKA (dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, mgr Marcin Wojtkowiak), kwalifikacje pedagogiczne
i nauczycielskie w rzeczywistości akademickiej nauczania
przedmiotowego i pedagogicznego (prof. dr hab. Amadeusz
Krause), kształcenie nauczycieli – prezentacja przebiegu
prac prowadzonych w ramach projektu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pn. Opracowanie modelowych
programów kształcenia nauczycieli (prof. dr hab.
Bożena Muchacka), praktyki pedagogiczne i zawodowe
w kształceniu nauczycieli (dr hab. Beata Jachimczak, dr hab.
Bożena Stawoska-Jundziłł, mgr Marcin Wojtkowiak).
Ponadto członkowie zespołu uczestniczyli w konferencji
Narodowego Kongresu Nauki pt. Doskonałość edukacji
akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość
kształcenia?, zorganizowanej w Lublinie 29–30 marca
2017 r., a także w obradach Konferencji Rektorów Uczelni
Pedagogicznych (KRUP) w Częstochowie 24–25 marca
2017 r.

projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Członkowie zespołu roboczego PKA ds. wypracowania
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Wywiad
Z DR HAB. MARIĄ PRÓCHNICKĄ – SEKRETARZ PKA

Zmiany prawa często wywołują emocje, ponieważ wymagają
od instytucji publicznych i niepublicznych przemodelowania
dotychczasowego sposobu funkcjonowania. Jak radzi sobie
z tym PKA?
W okresie poprzednich dwóch kadencji Polska Komisja
Akredytacyjna dwukrotnie zmuszona była dokonać zmian
w zestawie kryteriów oceny programowej, a w ślad za tym
w wewnętrznych procedurach oceny i wzorach dokumentów.
Myślę, że Komisja za każdym razem sprawnie poradziła sobie
z wprowadzeniem zmian, choć wymagało to oczywiście
dodatkowego zaangażowania w i tak już bardzo intensywną
działalność PKA.

i internalizacji nowych procedur czy wzorów.
PKA ma wypracowane i sprawdzone sposoby
postępowania w tym zakresie, obejmujące: konsultacje
w łonie samej PKA, konsultacje z interesariuszami
zewnętrznymi, system szkoleń dla członków
i poszczególnych grup ekspertów PKA oraz dla uczelni
(z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość)
czy publikowanie w serwisie internetowym PKA
kryteriów oceny, procedur i odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.

Oczywiście zmiana niesie za sobą wiele zawirowań
w codziennym funkcjonowaniu, jest poprzedzona nie zawsze
łatwym procesem negocjowania najlepszych rozwiązań

Jakkolwiek zmianę w ujęciu całościowym postrzegać
należy pozytywnie, to jednak wiążą się z nią także
pewne niedogodności. Modyfikacje szczegółowych
kryteriów
oceny
stosowanych
przez
PKA
uwarunkowane są głównie przebudową kryteriów
oceny programowej, stanowionych przez ministerstwo
w formie rozporządzenia. Dwie zmiany rozporządzenia
w sprawie kryteriów oceny programowej w okresie
2016–2018, a w zasadzie także wcześniejsze, nie
prowadziły i nie prowadzą do istotnej rewizji
ogólnego zakresu oceny, różnią się natomiast liczbą
i zakresem oceny w ramach poszczególnych

z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi PKA, wymaga
od wszystkich interesariuszy nauczenia się, zaakceptowania

kryteriów.
dokonania

Zmiana stanowi nieodzowny element funkcjonowania każdej
instytucji i istotny czynnik, który powinien przyczyniać się
do jej doskonalenia. Dlatego i w odniesieniu do PKA należy
postrzegać zmianę jako impuls pozytywny, siłę napędową
inspirującą do refleksji nad stosowanymi rozwiązaniami,
wytrącającą z rutyny i samozadowolenia.
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Skutkuje
przez

to
PKA

koniecznością
przekształceń

w strukturze opisu kryteriów szczegółowych oraz
w ich liczbie, a to w znaczącym stopniu ogranicza
stworzenie spójnej historii oceny jakości kształcenia
na danym kierunku studiów, gdyż przebudowa kryteriów
szczegółowych jest dokonywana częściej niż ocena
cykliczna. Nie jest to zjawisko korzystne i PKA stara się
temu zapobiegać, stosując mapowanie starych kryteriów
oceny na nowe.

kierunku do dyscyplin naukowych. W celu zapewnienia
jednolitej interpretacji przepisów został utworzony zespół
ds. orzecznictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który
opracowuje stanowiska interpretacyjne zawierające
rozstrzygnięcia
kwestii
niejednoznacznych
wraz
z uzasadnieniem, służące jako pomoc w ocenie
dla członków i ekspertów PKA i zapewniające jednolite
podejście zespołów oceniających do oceny.

Pewne zamieszanie, szczególnie w okresie bezpośrednio
następującym po wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, wywołała także zmiana stosowanej
dotychczas terminologii, w tym zredefiniowanie terminów.
Jako przykłady można tu wskazać zastąpienie – zasadniczo
słuszne – terminu efekty kształcenia terminem efekty
uczenia się lub terminu program kształcenia terminem
program studiów, jak również zmianę definicji studiów
stacjonarnych. Zamieszanie to jest pogłębione dodatkowo
tym, że w ustawie nie wydzielono części zawierającej
definicje terminów, przez co objaśnienia ich znaczeń są
rozproszone w różnych miejscach ustawy, a niekiedy
doprecyzowywane jeszcze w aktach wykonawczych.
Członkowie i eksperci PKA zostali wyposażeni w słowniczek
podstawowych
terminów,
jednak
dotychczasowe
nawyki w stosowaniu terminów i brak oficjalnego
dokumentu regulującego w sposób uporządkowany
kwestie terminologiczne nie służą dobrze spójności
terminologicznej dokumentów wytwarzanych w PKA
i aspekt ten wymaga szczególnego nadzoru.

Jakie są pozytywne aspekty nowych regulacji?
Za
pozytywny
aspekt
nowych
regulacji
uznałabym wyraźne powiązanie kryteriów oceny
programowej
ze
standardami
dotyczącymi
zapewnienia
jakości
w
europejskim
obszarze
szkolnictwa
wyższego
(ESG
2015),
zniesienie
minimum
kadrowego,
jednoznaczne
włączenie
kwalifikacji
uzyskiwanych
w
szkolnictwie
wyższym do struktury Polskiej Ramy Kwalifikacji,
a tym samym zniesienie Krajowych Ram Kwalifikacji
dla
Szkolnictwa
Wyższego,
uproszczenie
przyporządkowania kierunków poprzez przyjęcie zasady
przyporządkowywania ich do dyscyplin naukowych
lub artystycznych, stworzenie możliwości kształcenia
specjalistycznego na 5. poziomie PRK w uczelniach
zawodowych.

Istotnym problemem, który wymagał rozwiązania
w związku ze zmianami prawa, była konieczność ustalenia
w ramach PKA jednolitych interpretacji tych przepisów,
które rodziły wątpliwości, np. dotyczących wymiaru praktyk

Za bardzo dobre rozwiązanie wprowadzone nowymi
regulacjami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce uważam również ustanowienie uczelni instytucją
prowadzącą studia. Jestem zdania, że to rozwiązanie
sprzyja, a może będzie sprzyjało, holistycznemu
podejściu do kształtowania polityki edukacyjnej uczelni,
w przeciwieństwie do zatomizowanych polityk

zawodowych, weryfikacji efektów uczenia się zakładanych
dla praktyk zawodowych czy przyporządkowania

prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne
przed zmianą ustawy. Zakładam, że postrzeganie polityki
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(…) regulacje prawne w nowej ustawie stwarzają możliwości

wiążę z powierzeniem prowadzenia kierunków studiów
uczelniom, a nie ich jednostkom autonomicznym.

Na koniec chciałabym się odnieść do nowej regulacji
związanej
bezpośrednio
z
działalnością
PKA,

Pomijając poruszoną na wstępie sprawę doprecyzowania
wymagań
kwalifikacyjnych,
odpowiedziałabym
na
postawione
pytanie
przewrotnie:
uważam,

w szkołach wyższych) pożądane byłoby „rozregulowanie”.
Oczywiście nie myślę tu o rozregulowaniu w sensie
chaosu, lecz o zwolnieniu uczelni z odgórnie ustalonych,
niejednokrotnie
określonych
ilościowo,
regulacji
i umożliwieniu uczelniom bardziej swobodnego
projektowania programów studiów. Myślę tu o rezygnacji
z takich punktów stałych w
programie studiów
jak
na
przykład
sześciolub
trzymiesięczna
praktyka
zawodowa
na
kierunkach
studiów
o
profilu
praktycznym
(w
zależności
od poziomu studiów), umożliwianie studentom
wyboru zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze nie mniejszym niż 30% łącznej
liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia
studiów
na
danym
kierunku,
czy
minimum
5 punktów ECTS, które student musi uzyskać
w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych
lub nauk społecznych (w przypadku kierunków studiów
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż, odpowiednio, nauki humanistyczne
lub nauki społeczne). W sensie merytorycznym wszystkie
wymienione przeze mnie wymagania są jak najbardziej
słuszne, ale przypisanie im odgórnych wymagań ilościowych
jest zasadniczo niezgodne z metodyką projektowania
programu studiów. Wymiar praktyki zależy bowiem
od efektów uczenia się zakładanych dla kierunku oraz
dla praktyk zawodowych; nie przyporządkowujemy przecież
efektów uczenia się do praktyk tak, aby zagospodarować
6 miesięcy praktyki. Podobnie jest z wyborem zajęć:
możliwości zapewnienia go są przecież zróżnicowane,
zależą od poziomu studiów, zakresu kształcenia
i dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest
przyporządkowany, od profilu studiów. Nadzieje –
jak zaznaczyłam już wyżej – na realne zapewnienie

tj. wprowadzenia – obok oceny programowej – także oceny
kompleksowej, co uważam za bardzo dobre posunięcie,

że w odniesieniu do niektórych zapisów ustawowych
(odnoszę się tu do obszaru związanego z kształceniem

elastycznego
kształtowania
ścieżek
kształcenia
i zwiększenie możliwości autentycznego wyboru zajęć

o charakterze kompleksowym, dotyczących głównie
niebezpieczeństwa nadmiernej biurokratyzacji.

działania, jednak to, w jaki sposób te szanse zostaną wykorzystane
do podniesienia jakości kształcenia, zależy od uczelni.
edukacyjnej z perspektywy całej uczelni i jej strategii
umożliwi w przyszłości lepsze wykorzystanie potencjału
kadrowego, infrastruktury i zasobów materialnych,
przyczyni
się
do
wzrostu
interdyscyplinarności
i innowacyjności kształcenia, stworzy studentom większe
możliwości elastycznego kształtowania własnej ścieżki
kształcenia, pozwoli na bardziej skuteczne „zarządzanie”
talentami i wsparcie dla studentów wybitnych.
Jednocześnie spowoduje eliminację takich niekorzystnych
skutków atomizacji uczelni i polityk edukacyjnych
jak na przykład wewnętrzna konkurencja między
jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi te same
kierunki studiów.
Wymienione przeze mnie pozytywne aspekty nowych
regulacji to wyłącznie przykłady wielu dobrych rozwiązań,
które zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odnosiłam się tutaj
przede wszystkim do kwestii związanych z kształceniem,
pomijając te aspekty regulacji, które dotyczą działalności
naukowej. Warto przy tym pamiętać, że regulacje
prawne w nowej ustawie stwarzają możliwości działania,
jednak to, w jaki sposób te szanse zostaną wykorzystane
do podniesienia jakości kształcenia, zależy od uczelni.
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zgodne z europejskimi tendencjami rozwojowymi
w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
w szkolnictwie wyższym. Regulacje ustawowe dotyczące
oceny kompleksowej są bardzo ogólne i z niecierpliwością
oczekuję rozporządzenia w sprawie kryteriów oceny
kompleksowej.
Czy jakieś obszary wymagają nadal doregulowania?
W mojej opinii jest jedna, bardzo istotna kwestia, która
wymaga „doregulowania”. Dotyczy ona kwalifikacji,
dorobku i doświadczenia innych – poza nauczycielami
akademickim – osób, którym powierzane jest prowadzenie
zajęć. Występujące w ustawie określenie „kompetencje
i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację
zajęć” jest niewystarczające do określenia wymagań wobec
osób prowadzących zajęcia na studiach wyższych i wymaga
doprecyzowania. Nie oczekuję regulacji w tym zakresie na
poziomie ustawy czy aktów wykonawczych, natomiast
oczekiwałabym – na poziomie ustawowym – zobowiązania
uczelni do określenia przez nie, w drodze wewnętrznej
regulacji,
wymagań
kwalifikacyjnych
niezbędnych
do prowadzenia zajęć w stosunku do tzw. innych osób.

Moje obserwacje wynikające z wieloletniej współpracy
z PKA i lektury już blisko 2000 raportów zespołów
oceniających prowadzą do jeszcze jednego wniosku,
gdy mowa o wprowadzaniu do programu studiów
odgórnych wymagań ilościowych. Otóż uczelnie przy
projektowaniu programów koncentrują się na wypełnianiu
owych wymagań, gubiąc z pola widzenia istotne aspekty
merytoryczne.
Jakie główne wyzwania postawiły przed PKA
przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce?
Niewątpliwie
takim
głównym
wyzwaniem
jest
wprowadzenie oceny kompleksowej. Wprawdzie poza
bardzo ogólnymi regulacjami określonymi w ustawie nie
mamy jeszcze kryteriów oceny kompleksowej, które staną
się podstawą do zdefiniowania przez PKA szczegółowych
kryteriów i zasad przeprowadzania tej oceny,
ale wstępne dyskusje w tym zakresie są już prowadzone.
Jestem zwolenniczką tego rodzaju oceny, gdyż w swoich
założeniach, jako zogniskowana na ocenie skuteczności
uczelni w realizacji celów związanych z doskonaleniem
jakości, umożliwia ona zastosowanie podejścia
holistycznego i uchwycenie wzajemnych zależności
między strategią uczelni a polityką zapewnienia jakości i jej
realizacją.
Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzała już
oceny instytucjonalne (zaniechano ich przeprowadzania
w 2016 roku) i jest świadoma ryzyk związanych z ocenami
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Uczelnie przy projektowaniu programów
koncentrują się na wypełnianiu owych
wymagań, gubiąc z pola widzenia istotne
aspekty merytoryczne.
Bardzo duże znaczenie dla użyteczności i skuteczności
oceny kompleksowej ma też zrozumienie roli tej oceny
przez uczelnie. Dlatego uważam, że w procesie wdrażania
oceny kompleksowej kluczowe będą dwie kwestie:
dialog PKA z uczelniami, który pozwoli wypracować
najlepsze rozwiązania w odniesieniu do zestawu
kryteriów szczegółowych, procedury oceny i jej skutków,
oraz przeprowadzenie ocen pilotażowych.
Innym wyzwaniem stojącym przez Komisją jest
intensyfikacja działalności analitycznej i upowszechniania
dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości
kształcenia. To bardzo ważna funkcja zewnętrznych
agencji akredytacyjnych, podkreślana także w standardach
europejskich.
Jak Pani widzi PKA za 4 lata? Czy bieżąca
kadencja będzie się znacząco różnić od poprzedniej?
Uwarunkowania zewnętrzne właściwie od początku
nowej kadencji PKA, rozpoczętej w roku 2020, niezależnie
od naszych planów, spowodowały, że bieżąca kadencja
już znacząco różni się od poprzedniej, a nawet chyba
to za mało powiedziane, gdyż COVID-19 spowodował
przełom i wywołał konieczność szybkiego redefiniowania
priorytetów. Nie dotyczy to zresztą tylko PKA, ale też
agencji akredytacyjnych działających w Europie i na całym
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świecie, a także zrzeszających je organizacji. Warto
zauważyć, że w bardzo krótkim czasie w europejskim
obszarze szkolnictwa wyższego podjętych zostało
wiele rozstrzygnięć, w tym przewidujących możliwość
przeprowadzenia ocen z wykorzystaniem narzędzi
zdalnych, a także inicjatyw o charakterze szkoleniowym,
powiązanych z wymianą dobrych praktyk. W wyniku
pandemii nauczanie w szkołach wyższych zostało
zdominowane przez powszechne wprowadzenie metod
i technik kształcenia na odległość. Polska Komisja
Akredytacyjna musiała się do tej sytuacji przystosować,
to jest wypracować i wdrożyć procedury przeprowadzania
ocen programowych z zastosowaniem narzędzi
komunikowania się na odległość.
A jak widzę PKA za cztery lata? Na pewno,
po doświadczeniach roku 2020, bardziej odporną
na wstrząsy i przełomy. Chciałabym, jak już wspomniałam,
aby istotnemu rozszerzeniu i wzmocnieniu uległa
działalność analityczna PKA i by wyniki tej działalności
były wykorzystywane przy podejmowaniu bieżących
i strategicznych decyzji związanych z zapewnieniem
jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce.
To bardzo ważny aspekt działalności agencji akredytacyjnej,
w przypadku PKA realizacja tych zamierzeń wymaga jednak
istotnego wzmocnienia kadrowego.
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DZIAŁ II
OCENA REALIZACJI
STRATEGII PKA
NA LATA 2017–2020

Cele strategiczne
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Cele

CEL 1: PKA JAKO STRAŻNIK JAKOŚCI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

STRATEGICZNE

Realizacja podstawowych zadań PKA
w zakresie oceny programowej

PKA jako strażnik Doskonalenie kompetencji
standardów
członków i ekspertów PKA
jakości w szkolnictwie wyższym
Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojego
istnienia kieruje się misją, którą wypełnia w poczuciu
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nadrzędną
wartością, która przyświeca pracom Komisji, jest dobro
społeczne, ponieważ jakość i efektywność kształcenia
w istotny sposób przyczyniają się do ewaluacyjnego
rozwoju
całego
sektora
szkolnictwa
wyższego,
a w konsekwencji do wzmocnienia kapitału intelektualnego
i
budowania
społeczeństwa
obywatelskiego
w Polsce. Dlatego, realizując poczynione założenia, wraz
z początkiem kolejnej kadencji PKA w 2016 r. rozpoczęło
się wdrożenie nowej perspektywy wykonania założonych
celów strategicznych, które zakończy się w 2020 r. Strategia
PKA na lata 2017-2020 zakłada trzy główne cele:
1. PKA jako strażnik standardów jakości w szkolnictwie
wyższym;
2. PKA jako partner w budowaniu kultury jakości
kształcenia;
3. PKA jako aktywna i globalnie rozpoznawalna agencja
akredytacyjna.
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Zadania z tego obszaru obejmują realizację ocen programowych według przyjętych standardów wynikających z ustawy, a uszczegółowionych w statucie PKA. Pełna realizacja
tego zadania wymaga ponadto uczestnictwa członków PKA
w procesie legislacyjnym, a także wdrożenia metodyki oceny
studiów typu joint programmes

Wykonanie tego zadania wymaga przygotowania strategii
szkoleniowej PKA, która obejmować będzie: harmonogram
szkoleń, ich realizację, feedback oraz opracowanie i realizację procedur cyklicznej pracy członków i ekspertów PKA

Modernizacja organizacji pracy
zespołów oceniających

Zadanie wymaga opracowania nowej koncepcji procedury
oceny, uwzględniającej funkcję sekretarza zespołu oceniającego, rekrutację i szkolenia tych osób oraz przeprowadzanie
badania pilotażowego

Podniesienie efektywności i transparentności procedur akredytacyjnych

Realizacja zadania wymaga opracowania wytycznych
do przygotowania oprogramowania do tworzenia raportów
powizytacyjnych, a także wdrożenia takiego oprogramowania

Nadrzędnymi wartościami, którymi Komisja kieruje
się w swoich pracach, są: obiektywizm, profesjonalizm
i transparentność wydawanych ocen i opinii. Dlatego
też w strategii realizowanej w latach 2017-2020
za pierwszy cel strategiczny Komisja uznała konieczność
czuwania na straży standardów jakości w szkolnictwie
wyższym. Przez realizację tego założenia Komisja rozumie
nie tylko działania wprost wynikające z jej nadrzędnych
zadań – a więc efektywne, transparentne, merytoryczne
i obiektywne dokonywanie ocen programowych
czy opiniowanie wniosków o utworzenie studiów –
ale również aktywne działanie na rzecz tworzenia ram

Twórcom pierwszego celu strategicznego zależało
na utrzymaniu właściwych proporcji pomiędzy służebną
rolą wobec uczelni w zakresie pomocy w budowaniu
kultury jakości kształcenia a zachowaniem roli „strażnika
jakości kształcenia” oraz dbałością o spełnianie
standardów jakościowych przyjętych w systemie ocen
PKA. W okresie V kadencji PKA przeprowadziła łącznie
1271 postępowań związanych z oceną programową,
z których 71 zakończyło się wydaniem oceny
wyróżniającej, 1090 – pozytywnej, 84 – warunkowej,
a 26 – negatywnej, oraz 21 ocen instytucjonalnych,
a także zaopiniowano 1162 wnioski o utworzenie studiów

prawnych, które dotyczą tematyki zapewnienia jakości
kształcenia oraz, szerzej, całego szkolnictwa wyższego.

na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
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Drugim filarem realizacji tego celu strategicznego była
dalsza modernizacja i profesjonalizacja działań w ramach
Komisji. Od 2013 r. Komisja stosuje jednolite procedury
rekrutacji, szkolenia i ewaluacji działalności ekspertów
z grona przedstawicieli studentów oraz pracodawców.
Jednym z kluczowych elementów tej procedury są
indywidualne rozmowy z kandydatami na ekspertów.
Wraz z wejściem w życie statutu z 13 grudnia 2018 r.
rozpoczęto proces usystematyzowania i ujednolicenia
prac zespołów oceniających. Wprowadzono obowiązujący
wzór harmonogramu wizytacji, który przewidywał m.in.
szczegółowy i ujednolicony podział zadań pomiędzy
poszczególnymi członkami zespołów oceniających.
Na podstawie § 15 pkt 5 statutu PKA z 13 grudnia 2018 r.
w pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć osoba
pełniąca funkcję sekretarza. Pierwsze szkolenia osób
pełniących tę funkcję odbyły się w marcu 2019 r. Ponadto
w 2019 r. opracowano koncepcję szkoleniową, która
zakładała m.in. przygotowanie harmonogramu szkoleń
dla wszystkich członków i ekspertów PKA. Od kwietnia
2019 r. zgodnie z harmonogramem odbyły się pierwsze
szkolenia, w których uczestniczyło łącznie ponad
200 osób. Jako trzecie działanie w ramach realizacji
pierwszego celu strategicznego wskazano wypracowanie,

przedyskutowanie,
a
następnie
wdrożenie
kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego – tzw.
ustawy 2.0 lub Konstytucji dla nauki. Początek
tych działań zbiegł się wraz z rozpoczęciem
V kadencji Komisji i był kontynuowany aż do jej zakończenia.
Członkowie Komisji odgrywali zauważalną rolę
w debatach towarzyszących powstawaniu ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce czy tworzeniu nowych
standardów kształcenia nauczycieli. Co istotne, działania
te polegały nie tylko na opiniowaniu poszczególnych
rozwiązań. Przewodniczący PKA, prof. dr hab. Krzysztof
Diks, był członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki,
a sama Komisja była współorganizatorem konferencji
Narodowego Kongresu Nauki w Lublinie pt. Doskonałość
edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie
na jakość kształcenia?, która odbyła się 16 marca
2017 r. W związku z wejściem w życie nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym członkowie Komisji uczestniczyli
w
pracach
zespołów
roboczych
powołanych
do opracowania nowego statutu, zawierającego
m.in. szczegółowe kryteria oceny programowej
oraz kryteria recenzowania wniosków o pozwolenie
na utworzenie studiów na określonym kierunku poziomie
i profilu.

CEL 2: PKA JAKO PARTNER W BUDOWANIU KULTURY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Rozwój działalności badawczej
i analitycznej
PKA jako partner
w budowaniu
kultury jakości
kształcenia

Intensyfikacja dialogu z interesariusza- Realizacja zadania wymaga regularnych
mi zewnętrznymi i wewnętrznymi
oraz debat z interesariuszami zewnętrznymi PKA

Upowszechnienie dobrych praktyk
w zapewnieniu jakości kształcenia
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Zadanie wymaga opracowania koncepcji analitycznobadawczej, zawierającej harmonogram badań, zadania
i cele badań, a także przeprowadzenia badań pilotażowych
oraz organizacji seminarium badawczego z tego zakresu
spotkań

Celem jest organizowanie przez PKA kolejnych edycji
Forum Jakości, a także upowszechnianie dobrych praktyk
w zapewnianiu jakości kształcenia

PKA jako partner
w budowaniu
kultury jakości
kształcenia

Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia procedur akredytacyjnych

Umiędzynarodowienie procedur akredytacyjnych wymaga
wdrożenia odpowiedniego systemu rekrutacji i szkolenia
ekspertów międzynarodowych, a także prowadzenia samych
postępowań w języku angielskim

Rozwój nowych form procesu zewnętrznej oceny jakości kształcenia

Realizacja zadania wymaga identyfikacji kluczowych trendów i znaczących innowacji w kształceniu, zapewnieniu jakości kształcenia i akredytacji, a także wdrożenia
i stosowania praktyk podnoszących kompetencje członków
i ekspertów PKA

Drugim celem strategicznym, który realizowała
Komisja w latach 2016-2019, było aktywne budowanie
partnerstwa pomiędzy PKA a innymi instytucjami
oraz szeroko rozumianymi interesariuszami szkolnictwa
wyższego: kandydatami na studia i ich rodzinami,
studentami, nauczycielami akademickimi, władzami
uczelni, organami państwa i administracji państwowej
oraz pracodawcami. Realizując zadania w ramach tego
celu, PKA dążyła do stworzenia platformy dialogu
i współpracy wszystkich stron procesu zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia. Członkowie Komisji
w trakcie kadencji uczestniczyli w posiedzeniach gremiów
takich jak: sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja
Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, jak również
w konferencjach organizowanych przez Parlament
Studentów RP, Krajową Reprezentację Doktorantów oraz
uczelnie. Ponadto Komisja podjęła szereg działań służących
usprawnieniu codziennej komunikacji z interesariuszami:
zaczęła publikować na swej stronie internetowej
uchwały Prezydium PKA oraz opinie w sprawie wniosków
o pozwolenie na utworzenie studiów (począwszy
od 2018 r.), opublikowała przewodnik po akredytacji
pt. Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską
Komisję
Akredytacyjną,
a
także
opracowała
i wdrożyła nową identyfikację wizualną. Temu
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ostatniemu
krokowi
towarzyszyła
modernizacja
strony internetowej, gdzie pojawił się kalendarz
z terminami zaplanowanych wizytacji. Co ważne, Komisja
kontynuowała również publikację raportów z wizytacji
oraz uchwał dotyczących ocen programowych
oraz instytucjonalnych. Upowszechnianie materiałów
w przestrzeni wirtualnej sprzyja propagowaniu
najlepszych wzorców na rynku rodzimym. Przyznając
oceny wyróżniające kierunkom oraz identyfikując dobre
praktyki w czasie dokonywania ocen programowych,
Komisja przyczynia się do tworzenia bazy innowacyjnych
rozwiązań, z których czerpać mogą inne jednostki
szkolnictwa wyższego. Ponadto przedstawiciele Komisji
dzielili się i wciąż dzielą swoimi doświadczeniami
krajowymi i międzynarodowymi na licznych konferencjach
tematycznych,
m.in. organizowanych przez Komisję
cyklicznych Forach Jakości (w 2016 r. dotyczyło kształcenia
na kierunkach praktycznych, a w 2017 r. – kształcenia
nauczycieli). Strategicznym celem Forum Jakości jest
stworzenie przestrzeni dialogu, która pozwoli na wspólne
wypracowanie
rozwiązań służących
doskonaleniu
procesu ewaluacji jakości kształcenia w Polsce. Dlatego
też za każdym razem, podejmując daną tematykę, Komisja
bierze pod uwagę obowiązujące uwarunkowania prawne,
bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą, rodzące się
w konkretnym czasie wątpliwości, pytania kierowane
do Komisji przez przedstawicieli środowiska akademickiego,
a także zastane przez zespoły oceniające PKA rozwiązania
oraz napotkane przez nie problemy. Należy zatem
podkreślić, że wydarzenie to jest jedną z kluczowych
form wsparcia uczelni w budowaniu kultury jakości
oraz zapewnianiu i doskonaleniu kształcenia.

wchodzili: przedstawiciele zespołów obszarowych
PKA,
wiceprzewodniczący
PKA
oraz
eksperci
ds. międzynarodowych. Efektem prac zespołu był
raport pt. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego
w Polsce. Kolejnym ważnym zadaniem PKA był rozwój
usługi Microsoft 365 w związku z pracami Komisji. Rezultaty
podjętych przy tej okazji działań będzie można jednak
ocenić dopiero w nadchodzącej kadencji.

kultury

By lepiej realizować dwa pierwsze cele strategiczne, PKA
przejmuje najlepsze wzorce międzynarodowe i krajowe,
po czym popularyzuje je wśród swoich interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego też Komisja
formułuje ambitne cele strategiczne w sferze współpracy
międzynarodowej, mając na uwadze zarówno wskazanie
przez Komisję Europejską oraz uczestników procesu
bolońskiego na konieczność podejmowania przez agencje
akredytacyjne wspólnych działań w obszarze zapewnienia
jakości, jak i wynikające z nich korzyści związane
z możliwością rozwoju innowacyjnych narzędzi i metod
oceniania gwarantujących przejrzystość postępowania
oraz dostarczających wiarygodnych i porównywalnych
informacji
nt.
jakości
szkolnictwa
wyższego
w Europie i na świecie. Od początku swojej działalności
Komisji wyrażała zainteresowanie pełnoprawnym
członkostwem w międzynarodowych organizacjach
zrzeszających agencje akredytacyjne, takich jak: CEENQA
(Central and Eastern European Network of Quality
Assurance Agencies in Higher Education), INQAAHE
(International Network of Quality Assurance Agencies
in Higher Education), ECA (European Consortium for
Accreditation), ENQA (European Association for Quality
Assurance in Higher Education), CHEA IQG (Council
for Higher Education and Accreditation International

jakości kształcenia było powołanie w 2016 r. zespołu
ds. umiędzynarodowienia procedur PKA, w skład którego

Quality Group), oraz dbała o jego utrzymanie. Warto
podkreślić, iż od drugiej kadencji działalności Komisji,

Innym
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działaniem

sprzyjającym

budowaniu

CEL 3: PKA JAKO AKTYWNA I GLOBALNIE ROZPOZNAWALNA AGENCJA AKREDYTACYJNA

Rozwój aktywności w międzynarodowych organizacjach działających
na rzecz jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Zadania w ramach tego celu obejmują utrzymanie i dalszy
rozwój pozycji PKA w organizacjach o zasięgu globalnym
i europejskim (INQAAHE, ENQA, EQAR, ECA, CEENQA),
które zrzeszają agencje akredytacyjne. Wymaga to zaangażowania się Komisji w działalność statutową i projektową ww. organizacji oraz uczestnictwa w podejmowanych
przez nie inicjatywach

Rozwój działalności publikacyjnej
i popularyzacyjnej działalność PKA
w środowisku międzynarodowym

Zadania w ramach tego celu są ściśle powiązane z celem
strategicznym 2.1, przy czym zakładają publikowanie rezultatów w mediach zagranicznych i periodykach branżowych
oraz organizowanie konferencji. Działalność w ramach tego
celu powinna być podejmowana również w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi w celu zwiększenia zasięgu
i prestiżu publikacji

Pozyskiwanie środków projektowych
służących rozwojowi i doskonaleniu
działalności PKA

Zadania w ramach tego celu są ściśle skorelowane z innymi
celami strategicznymi PKA, w szczególności zaś z 2.1, 2.4, 2.5
oraz 3.2. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność
rozwojową w oparciu o kooperację międzynarodową pozwoli na finansowanie tych zadań ze środków zewnętrznych,
budowę międzynarodowej pozycji PKA oraz konwergencję
pomiędzy poszczególnymi współpracującymi agencjami
akredytacyjnymi

PKA jako aktywna i globalnie
rozpoznawalna
agencja akredytacyjna

PKA jako aktywna i globalnie
rozpoznawalna
agencja akredytacyjna

Zadania w ramach tego celu związane są z utrzymaniem
dotychczasowego statusu PKA jako organizacji uznanej mięUtrzymanie dotychczasowego formal- dzynarodowo dzięki obecności w EQAR i ENQA oraz posianego statusu PKA w obszarze między- daniu akredytacji US Department of Education. Realizacja
narodowym
tego celu wymaga gruntownego i systematycznego przeglądu działań PKA pod kątem realizacji zaleceń ww. organizacji
oraz przygotowania do nowych procedur oceny
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tj. od 2012 r., przedstawiciele PKA pełnią funkcje
w zarządach, grupach roboczych i radach ww. organizacji,
umożliwiając tym samym Komisji współtworzenie
rozwiązań o charakterze wielonarodowym. Wieloletnia
i wielostronna działalność międzynarodowa PKA
zaowocowała jej ugruntowaną pozycją międzynarodową
i potwierdziła status wiarygodnej europejskiej agencji
akredytacyjnej, co znalazło wyraz w podpisanych
umowach wielostronnych i bilateralnych. W kadencji
2016–2019 PKA utrzymała dotychczasowy status
w ramach EQAR, ENQA oraz US Department
of Education. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
uczelni kształcących na kierunku lekarskim, Komisja
prowadzi od 2018 r. działania przygotowawcze związane
z uzyskaniem Recognition Status World Federation for
Medical Education (WFME). Wspomniane działania
objęły dotychczas:
a) rozpoznanie procedur prowadzących do uzyskania
akredytacji WFME, a także oszacowanie kosztów;
b) określenie stopnia porównywalności kryteriów
stosowanych przez agencję z wymaganiami WFME;
c) przeprowadzenie przez eksperta międzynarodowego
audytu wstępnego procedur oceny programowej
realizowanej przez PKA;
d) podjęcie działań następczych na skutek wniosków
sformułowanych w raporcie z audytu;
e) rozpisanie projektu wraz z harmonogramem
obejmującym działania zmierzające do skutecznego
złożenia aplikacji;
f) spotkanie z rektorami uczelni prowadzących kierunek
lekarski – przedstawienie zasad prowadzących
do uzyskania akredytacji WFME, zagrożeń dla jej
uzyskania oraz ustalenie zasad współpracy;
g) konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji

W kadencji 2016–2019 realizowano liczne projekty
międzynarodowe, których celem nadrzędnym było
budowanie kultury jakości kształcenia. Założeniem
projektu Enhancing Internal Quality Assurance Systems
(2014–2017) było zwiększenie zdolności uczelni z krajów
uczestniczących w projekcie do rozwijania wewnętrznych
systemów zapewniania jakości kształcenia, a efektem
– opracowanie Guide to IQA i Code of Good Practice.
Udział Komisji w tym przedsięwzięciu był naturalny,
jeśli wziąć pod uwagę misję, jaką PKA pełni w rodzimym
systemie szkolnictwa wyższego. Ponadto od 2017 r.
Komisja uczestniczy w Facilitating Implementation
of European Approach for Quality Assurance
of Joint Programmes – projekcie, który przyczynia się
do skutecznego wdrażania tzw. European Approach
to
Quality
Assurance
of
Joint
Programmes.
Projekt Universities of the Future służy z kolei
wypracowywaniu nowego modelu współpracy uczelni,
przedsiębiorstw i rządów, a projekt Development
Assessment and Validation of Social Competences
in Higher Education koncentruje się na kształtowaniu,
weryfikowaniu i walidowaniu kompetencji społecznych
w szkolnictwie wyższym. Celem projektu DEQAR jest
zaś stworzenie bazy raportów i decyzji kluczowych
z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia. Efektem
ma być łatwiejszy dostęp do już publikowanych przez
Komisję raportów powizytacyjnych oraz opinii wydanych
w sprawie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

(Barcelona), Peer Learning Activity (PLA) on the European
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Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
(Haga) czy EQAF 13th EuropeanQuality Assurance
Forum (Haga). Także obecnie, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom uczelni, a także wyzwaniom pojawiającym
się w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego (QA of
cross-border education, digital learning, recognition of non-

formal education, joint programmes, internationalization,
innovation, employability), przedstawiciele Komisji
uczestniczą w pracach wielonarodowych grup roboczych
opracowujących innowacyjne rozwiązania w obszarze
zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym.

W każdym roku omawianej kadencji dochodziło
do kilkunastu wydarzeń międzynarodowych, takich jak:
ENQA Project IMPALA Dissemination Conference: Impact
Evaluation of Quality Management in Higher Education
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Analiza

Liczba posiedzeń zespołów w latach 2016–2019

DANE
STATYSTYCZNE
ZE Zespół nauk ekonomicznych

52
48

48

42

40

ZO Zespół odwoławczy

36

34

32

20

ZKN Zespół do spraw kształcenia
nauczycieli

ZT Zespół nauk technicznych

Zespół nauk społecznych w zakresie
ZSiP nauk społecznych i prawnych

59

60

ZPiR Zespół nauk przyrodniczych oraz
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

ZH Zespół nauk humanistycznych

79

80

4

nauk medycznych i nauk
ZM Zespół
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

0

ZSz Zespół sztuki

ZŚ Zespół nauk ścisłych

Liczba ekspertów w latach 2016–2019

Liczba głosowań elektronicznych w latach 2016–2019
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Oceny wydane na podstawie kryteriów wymienionych w załączniku nr 4
do statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2015 z 23 lutego 2015 r.

23

354
oceny
pozytywne

27
ocen
warunkowych
Oceny wydane na podstawie kryteriów wymienionych
w statutach obowiązujących w latach 2016–2019
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Załącznik nr 4 do statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2015
z 23 lutego 2015 r. – Warunki przyznawania ocen

6

ocen
negatywnych

1. Komisja, przyznając oceny zgodnie ze skalą określoną
w art. 49 ust. 6 ustawy, uwzględnia:
•
ocenę spełnienia kryteriów określonych w załącznikach nr 1–3, tj.; kryteriów I stopnia – oznaczonych
symbolem jednocyfrowym, kryteriów II stopnia –
oznaczonych symbolem dwucyfrowym, kryteriów
III stopnia – oznaczonych symbolem trzycyfrowym;
•
zasadę, iż stopień spełnienia kryteriów III i II stopnia
oznaczonych gwiazdką, warunkuje ocenę spełnienia
kryteriów nadrzędnego stopnia, tj. odpowiednio
II i I stopnia, a stopień spełnienia kryteriów I stopnia

2. W przypadku oceny programowej kształcenia o profilu
ogólnoakademickim i praktycznym:
•
ocena wyróżniająca może być przyznana,
jeżeli co najmniej 50% kryteriów I stopnia
będzie spełnionych w stopniu wyróżniającym,
w tym kryteria 1, 2 i 6, a pozostałe „w pełni”;
•
ocena pozytywna może być przyznana, jeżeli
nie zostały spełnione kryteria przyznawania
oceny wyróżniającej, co najmniej 50% kryteriów
I stopnia będzie spełnionych w stopniu co najmniej
„w pełni”, w tym kryteria 1, 2 i 6, a pozostałe
znacząco;
•
ocena warunkowa może być przyznana, jeżeli
nie zostały spełnione kryteria przyznawania
oceny pozytywnej, co najmniej 50% kryteriów

warunkuje sformułowanie oceny końcowej;
od zasady tej Komisja może odstąpić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

I stopnia będzie spełnionych w stopniu co najmniej
znaczącym, w tym kryteria 1, 2 i 6, a pozostałe
częściowo;
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•

ocena negatywna może być przyznana, jeżeli
kryteria przyznania oceny warunkowej nie zostały
spełnione.
3. W przypadku oceny instytucjonalnej:
•
ocena wyróżniająca może być przyznana, jeżeli
co najmniej 50% kryteriów I stopnia będzie spełnionych
w stopniu wyróżniającym, w tym kryteria 1 i 2,
a pozostałe „w pełni”;
•
ocena pozytywna może być przyznana, jeżeli
nie zostały spełnione kryteria przyznawania
oceny wyróżniającej, co najmniej 50% kryteriów

•

•

I stopnia będzie spełnionych w stopniu co najmniej
„w pełni”, w tym kryteria 1 i 2, a pozostałe znacząco;
ocena warunkowa może być przyznana, jeżeli nie zostały
spełnione kryteria przyznawania oceny pozytywnej,
co najmniej 50% kryteriów I stopnia będzie spełnionych
w stopniu co najmniej znaczącym, w tym kryteria 1 i 2,
a pozostałe częściowo;
ocena negatywna może być przyznana, jeżeli kryteria
przyznania oceny warunkowej nie zostały spełnione.

Oceny wydane na podstawie kryteriów wymienionych w załączniku nr 3
do statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2016 z 29 listopada
2016 r.

48

Załącznik nr 3 do statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2016 z 29 listopada
2016 r. – Warunki przyznawania ocen
•
Komisja, uwzględniając skalę ocen określoną w art. 49 ust.
6 ustawy, przyznaje:
•
ocenę wyróżniającą – jeżeli ponad 50% kryteriów
będzie spełnionych w stopniu wyróżniającym,
w tym kryteria 1, 2, 4 i 7, a pozostałe „w pełni”;
•
ocenę pozytywną – jeżeli ponad 50% kryteriów

•

będzie spełnionych co najmniej w stopniu
„w pełni”, w tym kryteria 1, 2, 4 i 7, a pozostałe
w stopniu zadowalającym;
ocenę warunkową – jeżeli ponad 50% kryteriów
będzie spełnionych co najmniej w stopniu
zadowalającym, w tym kryteria 1, 2, 4 i 7,
a pozostałe częściowo;
ocenę negatywną – jeżeli kryteria przyznania
oceny warunkowej nie zostały spełnione.

Oceny wydane na podstawie kryteriów wymienionych w załączniku nr 3
do statutu (ze zm.) stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018
z 13 grudnia 2018 r.

649
ocen
pozytywnych

57
ocen
warunkowych

40

18

ocen
negatywnych
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Załącznik nr 3 do statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 z 13 grudnia
2018 r. – Warunki wydawania oceny programowej
1.

Prezydium podejmuje uchwałę dotyczącą wydania
oceny programowej na podstwie opinii zespołu dziedzinowego lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli, sporządzonej w oparciu o raport zespołu oceniającego i stanowisko uczelni, uwzględniając profil, poziom
oraz formę studiów na określonym kierunku, zawierającej w szczególności ocenę stopnia spełnienia każdego
ze szczegółowych kryteriów oceny programowej,
określonych w załączniku nr 2.
2. Do oceny stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów
oceny programowej stosowana jest następująca skala:
• kryterium spełnione;
• kryterium spełnione częściowo;
• kryterium niespełnione.
3. Prezydium wydaje:
• pozytywną ocenę programową na okres 6 lat,
jeżeli wszystkie szczegółowe kryteria oceny programowej są spełnione, a opinia zespołu dziedzinowego lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera co najwyżej rekomendacje, wskazujące nowe
możliwości doskonalenia jakości kształcenia;
• pozytywną ocenę programową na okres do 2
lat, jeżeli co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest spełnione częściowo i opinia zespołu dziedzinowego lub ze-

społu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera
zalecenia o charakterze naprawczym, wskazujące
na konieczność niezwłocznego usunięcia błędów i niezgodności, a także podjęcia skutecznych
działań zapobiegawczych, przy czym zalecenia
te są możliwe do wykonania w terminie maksymalnie
2 lat.
4. Prezydium wydaje ocenę negatywną, jeżeli:
• co
najmniej
jedno
szczegółowe
kryterium oceny programowej jest niespełnione, ponieważ błędy i uchybienia związane
z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne
dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter
trwały i w okresie maksymalnie 2 lat nie jest możliwe ich usunięcie;
• w wyniku powtórnego postepowania oceniającego, o którym mowa w § 17 ust. 10–13, stwierdzono, że uczelnia nie zrealizowała zaleceń, o których
mowa w ust. 3 pkt 2;
• uczelnia uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny programowej, w szczególności gdy zachodzą okoliczności określone w § 17 ust. 7 pkt 1–5.

Opinie o wnioskach w latach 2016–2019
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0,1%

Opinie o wnioskach w latach 2016–2019 – rodzaje

Inne

41,8%

Negatywne

Pozytywne 38,1%

Pozytywne z zaleceniami

20%

Łączna liczba zaleceń i uzasadnień opinii negatywnych sformułowanych
w sprawie wniosków w kadencji 2016–2019
Opinie o wnioskach w latach 2016–2019 – podsumowanie
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58,1%

41,9%

opinia
pozytywna

opinia
negatywna

Studia I stopnia

296
1077

opinii negatywnych

Studia II stopnia

128
435

opinii negatywnych

Jednolite studia
magisterskie

35
247

opinii negatywnych
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46

Dział III

Wnioski o pozwolenie na utworzenie studiów – odwołania ogółem
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kształcenia lub ocena działań zmierzających do usunięcia
uchybień stwierdzonych przez zespół dziedzinowy
w ramach oceny programowej na wszystkich etapach
rozpatrywania sprawy.

Wywiad
Z PROF. DR. HAB. WOJCIECHEM SATUŁĄ –
PRZEWODNICZĄCYM ZESPOŁU
ODWOŁAWCZEGO W KADENCJI 2016–2019

Dlaczego uczelnie składają wnioski o ponowne rozpatrzenie
sprawy?
Odpowiedź na to pytanie jest nierozerwalnie związana
z obecnym stanem prawnym, a ściślej z brakiem szczegółowych
regulacji prawnych w zakresie zarówno przesłanek
uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, jak i zasad procedowania tego typu
spraw. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art.
245 ust. 4 mówi wyłącznie o prawie uczelni do wystąpienia
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i określa
14-dniowy termin na jego wniesienie. W art. 245 ust. 5 jest
mowa z kolei o konieczności zaopiniowania wniosku przez
zespół odwoławczy, którego skład reguluje art. 254 ust. 2.
Statut PKA (§ 22) doprecyzowuje zasady sporządzenia recenzji
i opinii w sprawie, ale nie określa, jaki powinien być ich zakres
przedmiotowy.

ocena dokumentacji, nieuwzględnienie całej
dokumentacji, czyli – przekładając to na nasze
realia – błędy popełnione przez Prezydium PKA przy
formułowaniu zarzutów bądź naruszenie standardów
obiektywizmu ze strony PKA.
Brak określonych ustawowo bądź statutowo
procedur spowodował, że zespół odwoławczy
(ZO) wypracował przez ostatnie kilka lat własną
praktykę postępowania, która się przyjęła i została
zaakceptowana przez Prezydium PKA, a poniekąd
również przez ministerstwo, które nigdy się jej nie
sprzeciwiło.

Krótki, bo zaledwie 14-dniowy, termin, jaki uczelnie mają
na przygotowanie i wniesienie wniosku odwoławczego,
pozwala jedynie domniemywać, że intencją ustawodawcy było
przeprowadzenie procedury w duchu Kodeksu postępowania
administracyjnego (k.p.a.). W k.p.a. podstawą składania
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy są na przykład:

Analiza dokumentacji pod kątem ewentualnych
uchybień ze strony PKA przy formułowaniu
zarzutów wynikających na przykład z niewłaściwej
oceny dokumentacji lub stanu faktycznego jest
tylko jednym z elementów procedury odwoławczej.
Jej trzon to zaś merytoryczna ocena działań
naprawczych podjętych przez uczelnię w związku
z zarzutami postawionymi w uchwale Prezydium
PKA. Tym samym ZO i Prezydium PKA przyjęły
na siebie rolę swego rodzaju mentora, którego

naruszenie przepisów postępowania, błędna interpretacja
przepisów prawa, błędne ustalenie stanu faktycznego, błędna

jednym z zadań jest pomoc w dopracowaniu wniosku
o otwarcie studiów na określonym kierunku i profilu
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Z punktu widzenia uczelni podejście praktykowane
przez PKA otwiera dodatkową możliwość wnoszenia
poprawek do wniosku/oceny na etapie odwoławczym,
a w konsekwencji daje dodatkową szansę na uzyskanie
pozwolenia na uruchomienie studiów lub podniesienie
oceny programowej. Trudno się zatem dziwić, że uczelnie
z tej okazji skwapliwie korzystają.
Ile wynosi odsetek odwołań zasadnych? Czy
uwzględniając odwołanie, Komisja nie przyznaje
pośrednio, że w toku wcześniejszego procesu oceny
wyciągnęła zbyt daleko idące wnioski?
W ocenie ZO zarzuty postawione w pierwotnych uchwałach
są w przytłaczającej większości sformułowane poprawnie
pod
względem
merytorycznym,
choć
bywa,
że pojedyncze z nich są bezzasadne lub, co zdarza się częściej,
sformułowane w sposób nieprecyzyjny. Jest to wręcz nie
do uniknięcia przy tak dużej liczbie spraw. W tym kontekście
ocena zasadności zarzutów, aczkolwiek ważna, jest
w zasadzie sprawą drugoplanową. Nasze działania
sprowadzają się właściwie do analizy przedmiotowości
zarzutów w świetle dodatkowych wyjaśnień i podjętych
przez uczelnię działań naprawczych.
Pozytywne zaopiniowanie wniosku oznacza uznanie
podjętych przez uczelnię działań za właściwe i skuteczne.
Nie ma to zatem nic wspólnego z uznaniem, że w pierwszej
instancji sformułowano zbyt daleko idące wnioski, a wręcz
przeciwnie: już samo podjęcie działań sanacyjnych
dowodzi, że wnioskodawca uznał zarzuty za merytorycznie
uzasadnione.

Czy dokonano zmian w procedurze odwoławczej
w świetle przepisów nowej ustawy?
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła
szereg zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących
regulacji prawnych. Najistotniejsze dotyczą wymagań
kadrowych, zniesiono bowiem obowiązek posiadania
tzw. minimum. Jeżeli chodzi o procedurę odwoławczą,
to nowa ustawa nie wprowadziła tu w zasadzie żadnych
zmian. Procedura i jej zakres nadal nie są zdefiniowane.
Zaostrzono jedynie terminy. Uczelniom dano 14 dni
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
a PKA ma 45 dni na podjęcie uchwały w sprawie, licząc
od dnia wpłynięcia wniosku. Powoduje to, że wnioski
uczelni są często niedopracowane, a zmiany dotyczące
kwestii programowych nie są zatwierdzone stosownymi
uchwałami. Jest to niewątpliwie jeden z czynników
decydujących o tym, że tak znikomy odsetek spraw
rozpatrywanych w drugiej instancji kończy się opinią
pozytywną. Z punktu widzenia ZO największym
wyzwaniem jest z kolei pozyskanie kompetentnego
recenzenta i uzyskanie recenzji w sprawie. Sporządzenie
recenzji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, jak
zakłada § 22 ust. 6 statutu PKA, przez ekspertów PKA,
którzy są na ogół aktywnymi pracownikami badawczodydaktycznymi w swoich jednostkach, graniczy z cudem.
Pomimo tych trudności, dzięki ciężkiej pracy i bardzo
wysokim kompetencjom merytorycznym członków
zespołu oraz zaangażowaniu sekretarz PKA, prof. Marii
Próchnickiej, dotrzymujemy jednak terminów ustawowych.
Choć rodzi się pytanie, czy nie należałoby ich traktować
jako terminów instrukcyjnych.

Czy w trakcie minionej kadencji pojawił się jakiś nowy
rodzaj wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
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Przyjęty przez ZO sposób procedowania wniosków o ponowne
rozpatrzenie sprawy daje uczelniom możliwość skorygowania błędów
i wprowadzenia poprawek do wniosku również na etapie odwołania.
W minionej kadencji swoiste novum stanowiły wnioski
o ponownie rozpatrzenie sprawy przyznania certyfikatu
stanowiącego potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego
poziomu kształcenia. Możliwość taką wprowadziła
nowa ustawa, pozostawiając jednakże określenie zasad
przyznawania certyfikatów samej Komisji. W rezultacie
w § 9 ust. 3 pkt 10 statutu PKA znalazł się zapis,
że przyznanie certyfikatu może się odbyć jedynie
na wniosek przewodniczącego zespołu dziedzinowego
lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli. Takiej
prerogatywy pozbawiony jest przewodniczący zespołu
odwoławczego. Tym samym nie istnieje norma prawna,
która pozwala na konwalidację braku rekomendacji
zespołu dziedzinowego lub zespołu do spraw kształcenia
nauczycieli mocą uchwały Prezydium PKA podjętej
na etapie rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, a zatem sprawy tego typu są de facto wyjęte
spod zakresu działań ZO, co z pewnością nie było
dla wnioskodawców jasne.
Koniec kadencji to dobry czas na podsumowanie
działalności Komisji także w zakresie procesu
odwoławczego. Czy ma Pan Profesor jakieś przemyślenia
na ten temat lub rekomendacje dla uczelni?

Krótki termin nie zwalnia uczelni z obowiązku rzetelnego
i przejrzystego przygotowania takiego wniosku
oraz właściwego udokumentowania wprowadzonych
zmian. Wszelkie braki w dokumentacji są traktowane
na niekorzyść uczelni. Uczelnie muszą być także świadome,
że zmiany obejmujące kwestie programowe powinny być
zatwierdzane stosownymi uchwałami ciał kolegialnych.
Zespół podchodzi do tej kwestii pryncypialnie.
Warto podkreślić, że uczelnie często nadużywają prawa
do zmian wniosku na etapie procedury odwoławczej,
przedstawiając wnioski bardzo dalece zmienione, których
tożsamość z wnioskiem pierwotnym jest pozorna. Brak
jasno określonych przesłanek uzasadniających stwierdzenie
przekroczenia granicy pomiędzy dopuszczalną modyfikacją
wniosku a modyfikacją uzasadniającą konieczność
przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie
powoduje, że sprawy tego typu są bardzo trudne. Na ogół
ZO poddaje rozpatrywane sprawy ocenie merytorycznej.
Jednak
w
szczególnie
drastycznych
sytuacjach,
posiłkując się opinią ekspercką, uznaje niektóre wnioski
za nowe i rekomenduje skierowanie ich do ponownego
postępowania w sprawie wyrażenia opinii.

orzecznictwo, wprowadzając tzw. stanowiska
interpretacyjne. Przyjęte stanowiska są dostępne
na stronach PKA. Ich celem jest sformułowanie
wytycznych
mających
pomóc
uczelniom
w poprawnym przygotowywaniu wniosków,
a członkom i ekspertom PKA – w ich jednolitej
ocenie.
Czy doświadczenia PKA dotyczące wniosków
o ponowne rozpatrzenie sprawy pozwalają
na sformułowanie rekomendacji dla ustawodawcy?
Takie rekomendacje formułowane są na bieżąco,
choćby we wspomnianych wyżej stanowiskach
interpretacyjnych. Zresztą przyjęta obecnie przez
władze PKA praktyka jest taka, że projekty stanowisk
interpretacyjnych, po zaopiniowaniu przez zespół
odwoławczy, przesyłane są przez przewodniczącego
PKA do ministerstwa, co pozwala uzyskać dodatkową
ekspertyzę. Dopiero po zebraniu wszystkich
opinii są one referowane, na ogół przeze mnie,
na posiedzeniach Prezydium PKA i przyjmowane jako
obowiązujące wytyczne. Stanowiska interpretacyjne
sprzyjają zatem bieżącej wymianie opinii pomiędzy
PKA a ustawodawcą.
Kolejna rekomendacja dotyczy samej procedury
odwoławczej, a w zasadzie jej braku.

Przyjęty przez ZO sposób procedowania wniosków
o ponowne rozpatrzenie sprawy daje uczelniom możliwość

Zarówno nowa ustawa, jak i rozporządzenie w sprawie
studiów nieprecyzyjnie bądź niejednoznacznie definiują
pewne kwestie. Prezydium PKA, z inicjatywy zespołu

Należy ją albo doprecyzować, w duchu na przykład
rozwiązań stosowanych w k.p.a., albo pozostawić
w obecnie stosowanej formie. Pozostawienie obecnie
stosowanej, zwyczajowej praktyki wymaga jednak
urealistycznienia terminów zarówno dla uczelni

skorygowania błędów i wprowadzenia
do wniosku również na etapie odwołania.

odwoławczego (chciałbym tu podkreślić wiodącą rolę
prof. Chmielnickiego), zdecydowało się więc ujednolicić

(na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy), jak i dla PKA (na podjęcie uchwały
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poprawek

w sprawie). Być może należałoby podjąć także próbę
wprowadzenia zmian legislacyjnych zmierzających do
ustalenia zakresu dopuszczalnych zmian we wniosku
odwoławczym, choć byłoby to niewątpliwie trudne.
Bardzo pożądane byłoby także opracowanie narzędzi
informatycznych – np. platformy do składania wniosków
– pozwalających na ujednolicenie formy wniosków
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Warto też podjąć próbę pewnego ujednolicenia uchwał PKA.
W przypadku wniosków o otwarcie studiów na określonym
kierunku i profilu kształcenia w uchwałach Prezydium PKA
sformułowane są twarde zarzuty. W przypadku uchwał
dotyczących ocen programowych zamiast twardych
zarzutów w uchwale Prezydium jest odwołanie do opinii
zespołu. Opinie te są na ogół bardzo rozbudowane,
wymienione są w nich liczne zalecenia i rekomendacje,
słabe i mocne strony etc. Taka informacja nie jest klarowna,
co utrudnia uczelniom wychwycenie najistotniejszych
uchybień, a w konsekwencji przejrzyste sformułowanie
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z punktu
widzenia zarówno uczelni, jak i zespołu odwoławczego
znacznie czytelniejsze byłoby sformułowanie w uchwale
Prezydium konkretnych zarzutów i powiązanie ich z oceną
końcową poszczególnych kryteriów.

51

Dział III

Dział III

Proces opiniowania wniosków
o pozwolenie na utworzenie
studiów w kadencji 2016-2019

W V kadencji Komisja oceniła łącznie 1131 wniosków
o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów/pozwolenie
na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie
i profilu kształcenia. Najwięcej wniosków dotyczyło
kierunków przyporządkowanych do dyscyplin z dziedziny
nauk społecznych – łącznie 565, co stanowiło prawie
połowę wszystkich wniosków. W przypadku 257 wniosków
kierunki były przyporządkowane do dyscyplin z dziedziny
nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Najmniej wniosków,
gdyż tylko 17, dotyczyło kierunków przyporządkowanych
do dyscyplin z dziedziny nauk ścisłych.

W kadencji 2016–2019 doszło do uchwalenia ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Jej wprowadzenie
wpłynęło również na proces opiniowania wniosków
o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym
kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Zapisy ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1665
z późn. zm.) określiły dzień 30 kwietnia 2019 r. jako ostatni,
w którym uczelnie mogły składać wnioski na podstawie
przepisów dotychczasowych, tj. ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). Obie ustawy, choć operujące
odmienną nomenklaturą, obligowały wnioskodawców
do uwzględniania we wnioskach podobnych elementów,
takich jak:
•
koncepcja, cele kształcenia, efekty kształcenia/
efekty uczenia się, w tym wskazanie związku studiów
ze strategią uczelni oraz społeczno-gospodarczych
potrzeb utworzenia studiów;
•
program kształcenia/studiów, w tym treści kształcenia/
treści programowe oraz plan studiów/harmonogram
realizacji programu studiów, formy i organizacja zajęć,

W przypadku 643 wniosków wydano opinię pozytywną,
w tym w przypadku 233 wskazano zalecenia, które należało
wdrożyć, by uruchomić studia, z kolei 487 wniosków
zaopiniowano negatywnie. W przypadku 1 wniosku
dokonanie oceny było niemożliwe z powodu braku części
dokumentacji. Najmniejszy odsetek negatywnych opinii
odnotowano w 2016 r. – jedynie 35%. W pozostałych latach
wartość ta wynosiła ok. 45%. Procentowy wzrost liczby
negatywnych opinii dotyczył niemal wszystkich zespołów
wchodzących w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
jednak największy odnotowano w zespole nauk medycznych
i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (obecnie
zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu). W 2016 r. ponad
połowa wniosków została zaopiniowana negatywnie.
W latach 2018–2019 zespół opiniował zaś pozytywnie
jedynie co czwarty wniosek. Odmiennie sytuacja
przedstawiała się w zespole nauk społecznych
w zakresie nauk społecznych i prawnych (obecnie
I zespół nauk społecznych, prowadzący działalność
w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki
o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce
i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne,
pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia): ponad 81%
wniosków zaopiniowano pozytywnie, z czego najmniej
negatywnych opinii wydano w 2016 r. (ok. 13% wniosków,

metody kształcenia, praktyki zawodowe w wypadku
studiów o profilu praktycznym, a w wypadku studiów
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•

•

•
•

•

W

o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program
kształcenia/program studiów przewiduje praktyki;
informacje dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji
nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum
kadrowego/informacje
na
temat
nauczycieli
akademickich przewidzianych do prowadzenia zajęć
na kierunku;
informacje na temat infrastruktury, którą dysponuje
uczelnia i która niezbędna jest do prowadzenia
studiów;
informacje dotyczące możliwości korzystania
z zasobów bibliotecznych;
w przypadku studiów na kierunku ogólnoakademickim
– opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest
kierunek;
opis działań – w ramach wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia – mających na celu
ocenę i doskonalenie programu kształcenia/opis
działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz
zapewnienia jakości kształcenia.
kadencji

2016–2019

najwięcej

wniosków

zaopiniowano w 2019 r., najmniej (258) w 2017 r.

(344)

pod koniec kadencji liczba negatywnych opinii stanowiła
nieco ponad 20%).
Jedną z najczęstszych przyczyn negatywnego opiniowania
wniosków były zastrzeżenia do programu studiów.
Zauważalna była rosnąca tendencja w liczbie negatywnych
opinii wynikających z oceny tego aspektu.
W kadencji 2016–2019 brak u nauczycieli akademickich
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową
realizację zajęć to również często wskazywana przyczyna
opinii negatywnych. Oceniając ten aspekt, brano
pod uwagę m.in. strukturę kwalifikacji kadry oraz dobór
obsady do treści zaproponowanych zajęć. W przypadku
doboru kadry wyraźny wzrost opinii negatywnych nastąpił
w latach 2018–2019.
Również wykazanie braków w zakresie infrastruktury
skutkowało opinią negatywną. Należy zwrócić uwagę,
że w okresie kadencji wzrosła liczba uwag związanych
z
dostępem
do
specjalistycznych
pracowni,
oprogramowania czy biblioteki. Było to szczególnie
widoczne w przypadku studiów o profilu praktycznym,
których dotyczyło ok. 95% wniosków. Studia te wiążą
się ściśle z praktycznym wykorzystaniem umiejętności
i wiedzy wyniesionej z zajęć.
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Niewystarczająca liczba miejsc praktyk zawodowych
dla studentów, źle dobrane miejsca odbywania praktyk,
niewłaściwa organizacja praktyk oraz wymiar praktyk
niezapewniający osiągnięcia założonych efektów uczenia się
były także jednymi z przyczyn negatywnego rozpatrywania
wniosków. Zgodnie z nową ustawą wymiar praktyk
uległ znaczącemu wydłużeniu (6 miesięcy na studiach
pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
oraz 3 miesiące na studiach drugiego stopnia).

Inne zastrzeżenia wskazywane przez recenzentów jako
przyczyny opinii negatywnej sprowadzały się do tego,
że przedstawiony we wniosku opis kompetencji
oczekiwanych od kandydatów na studia nie umożliwiał
doboru osób posiadających wstępną wiedzę i wstępne
umiejętności na poziomie gwarantującym osiągnięcie
efektów kształcenia/uczenia się lub że nazwa kierunku
studiów nie znajdowała odzwierciedlenia w opisie
zakładanych efektów kształcenia/uczenia się.

Analiza zmian kryteriów
oceny programowej w latach
2016-2019 i ich wpływ
na wydane oceny programowe
W czasie kadencji dwukrotnie zmieniano statut PKA,
co sprawiło, że w latach 2016–2019 podstawę prawną
funkcjonowania Komisji stanowiły statuty z 23 lutego
2015 r., 29 listopada 2016 r. oraz 13 grudnia 2018 r. Zgodnie
ze statutami z 2015 i 2016 r. obowiązywały cztery stopnie
przyznawanej oceny: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa
oraz negatywna. Tymczasem od wejścia w życie statutu
z 2018 r. PKA może przyznawać już tylko trzy rodzaje ocen:
pozytywną, pozytywną na okres do 2 lat lub negatywną.
Żeby na mocy regulacji zawartych w statucie z 2015 r.
uzyskać ocenę pozytywną, konieczne było spełnienie
przynajmniej 50% kryteriów, w tym kryteriów dotyczących
koncepcji i programu kształcenia, kadry naukowo-dydaktycznej oraz wewnętrznego systemu zapewniania
jakości kształcenia, w stopniu co najmniej „w pełni”. Statut
z 2016 r. wprowadził w tym zakresie zmianę: kryterium
dotyczące infrastruktury musiało być spełnione w stopniu
co najmniej „w pełni”, podczas gdy kryterium dotyczące
wewnętrznego systemu mogło być spełnione w stopniu
zadowalającym. Wraz z wejściem w życie statutu
z 2018 r. wszystkie kryteria zrównano pod względem rangi.
Częściowe spełnienie któregokolwiek z nich niesie za sobą
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skrócenie okresu obowiązywania oceny, a niespełnienie
chociaż jednego skutkuje negatywną oceną kierunku.
Zmiany statutów wiązały się również z przyjęciem
odmiennej skali ocen stopnia spełnienia poszczególnych
kryteriów. Według statutów z 2015 i 2016 r. kryterium mogło
być spełnione w stopniu wyróżniającym, w pełni, znacząco
(zgodnie ze statutem z 2016 r. – zadowalająco), częściowo
lub niedostatecznie; mogło też nie być spełnione (ocena
negatywna). Tymczasem statut z 2018 r. przewiduje już
tylko trzy opcje: kryterium spełnione, kryterium spełnione
częściowo bądź kryterium niespełnione.
Obok wyżej wymienionych zmian nowelizacja przepisów
prawa z 2018 r. wprowadziła nową klasyfikację dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych,
zgodną z systematyką dziedzin i dyscyplin przyjętą przez
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Wymusiło to zmianę struktury organizacyjnej PKA.
Jednocześnie część kierunków studiów zmieniła swoje
przyporządkowanie do dziedzin nauki.
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W kadencji przeprowadzono łącznie 1271 procesów
oceniających jakość kształcenia na kierunkach studiów.
Na podstawie statutu z 2015 r. ewaluacji poddano 410
kierunków, z których 5,61% otrzymało ocenę wyróżniającą,
86,34% – pozytywną, 6,59% – warunkową, a 1,46% –
negatywną. Na podstawie statutu z 2016 r. wydano 772
oceny: 6,22% wyróżniających, 84,07% pozytywnych, 7,38%
warunkowych i 2,33% negatywnych. W V kadencji na
podstawie statutu z 2018 r. ocenie poddano 89 kierunków,
z których 2,25% otrzymało ocenę negatywną, 10,11% –
pozytywną na okres do 2 lat, a 87,64% – pozytywną na 6
lat. Należy jednak zauważyć, że odsetek ocen w badanym
okresie jest nieproporcjonalnie mały w stosunku
do odsetka ocen dokonanych w oparciu o wcześniejsze
statuty. Szczególnie widoczne jest to w przypadku zespołu
nauk humanistycznych oraz nauk teologicznych czy zespołu
sztuki (po dwie oceny). W związku z powyższym brak jest
możliwości sformułowania na podstawie przedstawionych
danych wniosków co do wpływu zapisów statutu z 2018 r.
na procedurę oceny programowej.
W całej kadencji dominowały oceny pozytywne. Najwyższy
współczynnik tych ocen dotyczył kierunków technicznych:
89,16% z 83 ocen (statut z 2015 r.), 91,71% ze 193 ocen (statut
z 2016 r.) oraz 88,89% z 18 ocen (statut z 2018 r.). Najniższym
zanotowanym wynikiem1 ocen pozytywnych było 70,91%
(zespół nauk ścisłych). Warto jednak zauważyć, że ponad
10% kierunków ocenianych przez ten zespół w analogicznym
okresie uzyskało ocenę wyróżniającą. Ponadto w okresie
obowiązywania statutu z 2016 r. liczba ocen wyróżniających
była wyższa niż wtedy, gdy postępowania prowadzono
na podstawie statutu z 2015 r. W przypadku części
zespołów wzrost wyniósł ok. 1%, a w przypadku obszaru
humanistycznego – ponad 9%. Wpływ statutów na taki stan
rzeczy należy raczej wykluczyć, gdyż warunki otrzymania tej
oceny były w porównywanych okresach niemal identyczne.
Wzrosła także liczba kryteriów ocenionych negatywnie,
jednak mowa tu o tendencji globalnej, gdyż w 2 zespołach
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(nauk technicznych oraz nauk przyrodniczych) odsetek
ten zmalał. W przypadku ocen wydawanych na podstawie
statutów z 2015 i 2016 r. niezwykle rzadko zdarzały się oceny
pozytywne, którym towarzyszyło wskazanie, że któreś
z kryteriów jest spełnione częściowo. Warto natomiast
wspomnieć o przypadkach, w których uczelnia wyróżniała
się na pewnym polu, ale ostatecznie otrzymywała ocenę
warunkową. Dowodzi to, że na proces oceny jakości
kształcenia należy patrzeć całościowo, a nie przez pryzmat
sumy ocen stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów.
Z uwagi na niewielki zakres danych pochodzących z wizytacji
przeprowadzonych na podstawie kryteriów z 2018 r. nie
można wysunąć jednoznacznych wniosków co do tego, czy
przyjęte rozwiązania zniwelowały dysproporcje pomiędzy
poszczególnymi zespołami. Należy się spodziewać,
że podjęte przez Komisję działania (szkolenia, webinaria,
wypracowanie szczegółowych zasad przyznawania ocen
czy stworzenie bazy orzecznictwa) sprawią, że proces
przyznawania ocen będzie jeszcze bardziej transparentny
i jednolity we wszystkich zespołach.
W poszczególnych statutach liczba kryteriów i ich waga
zmieniały się, jednak zakres merytoryczny kryteriów
pozostawał podobny i obejmował: program kształcenia,
kadrę prowadzącą zajęcia na kierunku, współpracę
z otoczeniem społecznym, gospodarczym (lub kulturalnym),
infrastrukturę, wewnętrzny system zapewniania jakości
kształcenia, system wsparcia studentów oraz dostęp
do informacji publicznej.
Według wszystkich statutów kluczowym kryterium
był program kształcenia. W statucie z 23 lutego 2015 r.
uwzględniono jedno kryterium dotyczące koncepcji
kształcenia, programu oraz efektów kształcenia. W statucie
z 2016 r. zostało ono rozbite na dwa: koncepcja kształcenia
oraz program kształcenia. Z kolei statut z 2018 r. wymienia
już trzy odrębne kryteria: konstrukcja programu studiów,

realizacja programu studiów oraz osiąganie efektów
uczenia się. Gdy mowa o stopniu spełnienia kryterium
obejmującego program kształcenia, warto zwrócić uwagę
na wzrost liczby ocen wyróżniających w tym kryterium.
Zespoły oceniające częściej oceniały negatywnie
spełnienie kryterium programowego, jednak w okresie
obowiązywania wszystkich statutów oceny te stanowiły
jedynie ułamek wszystkich ocen – 0% w przypadku
ocen wydanych na podstawie statutu z 2015 r., 0,26%
w przypadku ocen wydanych na podstawie statutu z 2016 r.
(najwięcej, bo 1,59%, w zespole nauk humanistycznych)
oraz 0,37% w przypadku ocen wydanych na podstawie
statutu z 2018 r. (ocena negatywna pojawiła się jedynie
w zespole nauk medycznych i nauk o zdrowiu). W skali
całej Komisji oceny wyróżniające przyznane na podstawie
statutu z 2015 r. stanowiły 8,8% wszystkich ocen,
a oceny wyróżniające przyznane na podstawie statutu
z 2016 r. – 9,2% wszystkich ocen. Szczególnie interesujący
jest przypadek zespołu nauk humanistycznych, który
na podstawie przepisów z 2016 r. wydał aż 10% więcej ocen
wyróżniających niż na podstawie przepisów z 2015 r. Liczba
ocen pozytywnych w skali całej Komisji utrzymywała się na
stałym, wysokim poziomie: na podstawie statutu z 2015 r. –
83,9%, na podstawie statutu z 2016 r. – 82,23%, na podstawie
statutu z 2018 r. – 91,76% na 6 lat oraz 7,8% na okres do 2
lat. Największy odsetek ocen pozytywnych na podstawie
statutu z 2015 r. wydał zespół nauk społecznych w zakresie
nauk ekonomicznych (prawie 91% wszystkich ocen),
najmniej (44,44%) – zespół nauk ścisłych (liczba wszystkich
ocen wyniosła jedynie 9, stąd wyjątkowo niski wynik),
a drugi pod tym względem był zespół nauk technicznych
(78,31%). Na podstawie statutu z 2016 r. najwięcej ocen
pozytywnych wydał zespół nauk medycznych i nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (91,25%), najmniej
– zespół nauk ścisłych (70,91%).
Drugim ważnym kryterium wynikającym z przywołanych
statutów jest kadra. Statuty z 2015 i 2016 r. odnosiły się
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głównie do tzw. minimum kadrowego. Statut z 2015 r.
koncentrował się już na dorobku naukowym/artystycznym
i osiągnięciach poza uczelnią oraz motywowaniu kadry
do rozwoju. W dokumencie z 2016 r. nacisk położono z kolei
na kompetencje kadry, obsadę zajęć oraz rozwój nauczycieli
akademickich. Od 2018 r. badane są zaś kwalifikacje
nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne oraz obsada zajęć dydaktycznych.
Podobnie jak w przypadku programu studiów zmiany
statutów nie wpłynęły znacząco na rozkład ocen stopnia
spełnienia tego kryterium (zauważalny był śladowy wzrost
ocen negatywnych w zespole nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, jak również w I zespole nauk społecznych,
dawniej: nauk społecznych w zakresie nauk społecznych
i nauk prawnych). Widoczny był także wzrost liczby ocen
wyróżniających – globalnie o ok. 1%, największy (ok. 10%)
w obszarze nauk humanistycznych oraz w II zespole nauk
społecznych (poprzednio: nauk społecznych w zakresie
nauk ekonomicznych). W okresie obowiązywania statutu
z 2015 r. średnia liczba ocen pozytywnych wynosiła 82,44%
(wyłączając zespół nauk ścisłych, który przeprowadził jedynie
9 ocen); najniższy wynik odnotowano w zespole sztuki –
72,22%, a najwyższy w zespole nauk przyrodniczych – 90%.
W drugim okresie liczba ocen pozytywnych nieznacznie
spadła i wynosiła 80,95% (najniższy wynik w zespole nauk
ścisłych – 67,3%, a najwyższy w zespole nauk technicznych –
88%). Odkąd zaczął obowiązywać statut z 2018 r., kryterium
to zostało ocenione w 95,5% przypadków pozytywnie,
a w kolejnych 3,37% przypadków sformułowano zalecenia,
które nie skutkowały negatywną oceną programową.
Współpraca z otoczeniem to kolejne kryterium
uwzględnione we wszystkich statutach, przy czym
zgodnie z dwoma pierwszymi statutami nie było kluczowe
dla ostatecznej oceny, to znaczy obniżenie oceny stopnia
spełnienia tego kryterium nie skutkowało automatycznym
obniżeniem całej oceny. Tymczasem od wejścia
w życie statutu z 2018 r. współpraca z otoczeniem jest
równorzędnym kryterium wpływającym na ostateczną
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ocenę kierunku. W przypadku tego kryterium zauważalny
był nieznaczny wzrost ocen „kryterium niespełnione”
po wejściu w życie statutu z 2018 r. (wg statutu z 2015 r. –
0%; wg statutu z 2018 r. – 1,12%, ocena negatywna została
wydana przez zespół nauk technicznych). Jednocześnie
wzrósł odsetek ocen pozytywnych: w przypadku statutu
z 2015 r. wynosił 80,49% (najniższy wynik: 73,33% – zespół
nauk przyrodniczych, najwyższy: 90,54% – zespół nauk
społecznych w zakresie nauk prawnych); w przypadku
statutu z 2016 r. – 80% (najniższy wynik: 72,41% – zespół
nauk społecznych w zakresie nauk prawnych, najwyższy:
84,48% – zespół nauk społecznych w zakresie nauk
ekonomicznych); w przypadku statutu z 2018 r. – 95,51%.
Bardzo duży odsetek stanowiły tu oceny wyróżniające
– ponad 20% wszystkich ocen przeprowadzonych przez
zespoły: nauk przyrodniczych, nauk technicznych
oraz sztuki. W przypadku postępowań opierających się
na statucie z 2016 r. odsetek ten nadal był bardzo wysoki –
12,31% wszystkich kierunków (w 2015 r. – 13,08% wszystkich
kierunków). Najmniej ocen wyróżniających za spełnienie
tego kryterium przyznał zespół nauk medycznych i nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (2,17% w okresie
obowiązywania statutu z 2015 r. oraz 2,5% w okresie
obowiązywania statutu z 2016 r.). Jednocześnie w ok. 5%
przypadków omawiane kryterium uznano za spełnione
zadawalająco (najwyższe wyniki: ok. 12% w 2015 r. w zespole
nauk humanistycznych i 11,21% w 2016 r. w zespole nauk
społecznych w zakresie nauk prawnych). Wprawdzie stan
infrastruktury nie jest wymieniony w statucie z 2015 r. jako
kryterium kluczowe, ale 2 z 3 wskaźników spełnienia tego
kryterium zostały podniesione do rangi kryterium I stopnia
(biblioteka oraz dostęp do infrastruktury dydaktycznej).
Od wejścia w życie statutu z 2016 r., aby uzyskać ocenę
pozytywną, uczelnie muszą spełnić to kryterium w całości.
Zespoły oceniające, badając ten aspekt, skupiają się
na wyposażeniu uczelni w sprzęt niezbędny do nauki
i na zasobach bibliotecznych.
Podobnie jak w przypadku innych kryteriów zauważalny jest

wzrost liczby ocen wyróżniających w czasie obowiązywania statutu z 2018 r. Badano tu przede wszystkim skuteczność
statutów z 2015 i 2016 r. (z 11,45% do 14,12% w skali całej wewnętrznych procedur projakościowych. Kryterium
Komisji). Duży wzrost liczby tych ocen nastąpił w obszarze to ani razu nie zostało ocenione negatywnie. Jeśli chodzi
nauk humanistycznych (z 7,14% do 22,22%) oraz w obszarze o oceny wydane na podstawie przepisów z 2016 r., to wzrósł
nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych (z 5,26% procentowy odsetek przypadków spełniania tego kryterium
do prawie 20%). Najmniej wyróżnień przyznał zespół jedynie częściowo (o 5%) oraz znacząco (o ok. 1%). Jest
nauk przyrodniczych (ok. 3% wg statutu z 2016 r. oraz 6% to szczególnie widoczne w obszarze nauk humanistycznych
wg statutu z 2018 r.) Analogicznie do innych kryteriów (wzrost przypadków częściowego spełniania kryterium
nastąpił wzrost liczby negatywnych ocen tego kryterium, o 20%), w zespole nauk społecznych w zakresie nauk
które stanowiły jednak margines wszystkich ocen – ok. ekonomicznych (wzrost o 12,07%) czy w obszarze
1% (mowa o okresie obowiązywania statutów z 2016 sztuki (wzrost o 16%). Jeśli zaś chodzi o oceny wydane
i 2018 r.). Wizytacje przeprowadzone według statutów z 2015 na podstawie przepisów z 2018 r., aż w 94% przypadków
i 2016 r. dowiodły, że 5–7% uczelni nie spełnia tego kryterium kryterium to uznano za spełnione, a tylko w 6% przypadków
w całości. Natomiast w przypadku wizytacji dokonanych – za spełnione częściowo.
po wejściu w życie statutu z 2018 r. współczynnik ten
spadł do 2,25%. Jest to kolejne kryterium, w odniesieniu Umiędzynarodowienie procesu kształcenia, jako odrębne
do którego nastąpił spadek identyfikowanych uchybień.
kryterium, było badane dopiero od wejścia w życie statutu
z 2016 r., przy czym początkowo aspekt ten nie przekładał
Choć system wsparcia studentów był już badany się istotnie na ostateczną ocenę kierunku. W ramach tego
w postępowaniach prowadzonych na podstawie wszystkich kryterium rozkład ocen wyglądał następująco: a) statut
trzech statutów, to jednak dopiero wraz z wejściem w życie z 2016 r. – 12% ocen wyróżniających, 74% pozytywnych
statutu z 2018 r. stał się kryterium równorzędnym. Warto („w pełni”) i 14% zadowalających; b) statut z 2018 r. – 97%
tu zwrócić uwagę na niewielki stopień ocen wyróżniających pozytywnych (kryterium spełnione), a w pozostałych
zarówno w raportach powstałych na podstawie statutu przypadkach sformułowano zalecenia, które skutkowały
z 2015 r. (5,37%; najwyższy wynik w zespole nauk uznaniem kryterium za spełnione częściowo. Należy
przyrodniczych – 10%), jak i tych, które przygotowano również zaznaczyć, że w żadnym raporcie nie oceniono
z uwzględnieniem zapisów statutu z 2016 r. (5,7%; umiędzynarodowienia negatywnie. Może to oznaczać,
najwyższy wynik w zespole nauk społecznych w zakresie że początkowo uczelnie nie do końca radziły sobie
nauk prawnych – 11%). Przez całą kadencję kryterium ze spełnianiem tego kryterium, natomiast wraz z upływem
to ani razu nie zostało ocenione negatywnie. Odsetek ocen czasu nastąpiła poprawa wskaźnika umiędzynarodowienia
pozytywnych był zaś jednym z najwyższych, jeśli za punkt kształcenia.
odniesienia przyjąć procent pozytywnych ocen pozostałych
kryteriów: średnio 87% w okresie obowiązywania statutów Zapewnienie publicznego dostępu do informacji o programie
z 2015 i 2016 r. oraz 96,63% w czasie obowiązywania statutu studiów i warunkach jego realizacji to stosunkowo
z 2018 r.
nowe samodzielne kryterium oceny jakości kształcenia.
W statutach z 2015 i 2016 r. aspekt ten był traktowany jako
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia był składowa wewnętrznego systemu zapewniania jakości
podstawowym kryterium oceny według statutu z 2015 r.,
po czym rangę tę odzyskał wraz z wprowadzeniem

kształcenia. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z 2018 r. nałożyła jednak na uczelnie obowiązek
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publikowania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej m.in. programów studiów. Dlatego też
kryterium to oceniane jest oddzielnie dopiero od momentu
wejścia w życie statutu z 13 grudnia 2018 r. Wyniki
pokazują, że uczelnie w większości dostosowały się do
nowych przepisów, gdyż w 86 na 89 przypadków zespoły
oceniające uznały to kryterium za całkowicie spełnione,
w dwóch – za spełnione częściowo, a w jednym przypadku
– za niespełnione.

i to właśnie z takiego punktu widzenia dokonuje
ewaluacji w procesie oceny programowej i wyraża
opinie na temat wniosków o uruchomienie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Tym samym badania jakości kształcenia koncentrują się
wokół pytań stawianych zawsze z perspektywy studenta:
czego chcemy go nauczyć oraz kto i jak będzie to robić?

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją, która nie
tylko stoi na straży jakości kształcenia w szkolnictwie
wyższym, lecz także – a może przede wszystkim – jest
inicjatorem zmian wewnątrz szkolnictwa wyższego.
Zależy nam na tym, by studenci polskich szkół wyższych
kształcili się w sposób innowacyjny, współczesny i zgodny
z najwyższymi standardami nauki i dydaktyki, a rozwiązania
stosowane przez uczelnie charakteryzowały się
skutecznością, uniwersalnością oraz trwałością. Dlatego
też przedstawione badania powinny służyć temu celowi
i stanowić wartość i dla samej Komisji, i dla ustawodawcy,
i dla polskich uczelni.

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu odpowiedź na pytanie
dotyczące treści nauczania nie należała do uczelni, ale do
ustawodawcy. Standardy kształcenia dla poszczególnych
kierunków sprawiały, że to, co odróżniało uczelnie od siebie,
to przede wszystkim kadra oraz sposób przekazywania
wiedzy. Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego, a później Polskiej Ramy Kwalifikacji
i jej znowelizowanej wersji, stało się początkiem procesu
uwalniania i odbiurokratyzowania szkolnictwa wyższego.
Było również procesem, który musiał redefiniować zakres
pytań: czego uczelnia chce nauczyć studenta oraz kim
i jak będzie to robić? W kadencji 2012–2015 uczelnie,
ministerstwo odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe
i Komisja dopiero uczyły się, czym jest decentralizacja
i deregulacja obszaru szkolnictwa wyższego. Uczelnie
konkurowały ze sobą, starając się, by ich „produkty”
były coraz bardziej atrakcyjne dla „konsumentów”, czyli
studentów. W kadencję 2016–2019 Polska Komisja
Akredytacyjna weszła bogatsza o doświadczenia lat
ubiegłych.

Przed
rozpoczęciem
dyskusji
nad
znaczeniem
przedstawionych analiz należy wspomnieć o kilku
podstawowych kwestiach. Polska Komisja Akredytacyjna
jest instytucją działającą niezależnie i z zachowaniem
wszelkich norm etycznych. W centrum swojego

Coraz śmielsze poczynania uczelni w samostanowieniu
znajdują swój wyraz we wnioskach o pozwolenie
na utworzenie nowych kierunków studiów – kierunków,
których próżno byłoby szukać w poprzedniej kadencji
PKA, takich jak: bezpieczeństwo zdrowotne, informatyka

zainteresowania
stawia
każdego
pojedynczego
kandydata na studia wyższe, a później studenta,

społeczna czy zarządzanie przemysłem kreatywnym. Z całą
pewnością decentralizacja procesu kreowania wizji studiów

Podsumowując, zmiany przepisów (w omawianej kadencji
– trzykrotne) nie wpłynęły znacząco na rozkład ocen.
Z ostrożnością należy podchodzić zwłaszcza do wyników
postępowań przeprowadzonych na podstawie statutu
z 2018 r. – z uwagi na ich małą liczbę.
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pozwoliła uczelniom lepiej odpowiadać na potrzeby
współczesności, a poprzez to kształcić dla przyszłości,
korzystając z doświadczeń przeszłości. Dlatego pierwszym
podstawowym wnioskiem płynącym z badań jest potrzeba
utrzymania obecnego trendu deregulacji i decentralizacji
dydaktyki akademickiej. Komisja musi przy tym stosować
restrykcyjne standardy oceny uczelnianych koncepcji
kształcenia studentów. Ponadto powinna stać się miejscem
debat poświęconych innowacjom dydaktycznym. Aby tak
się stało, konieczne jest pogłębienie dialogu z uczelniami,
zaproszenie do współpracy przedstawicieli pracodawców,
a także identyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk
w zakresie dydaktyki akademickiej.
Sama wizja kształcenia byłaby niczym bez odpowiedniego
doboru kadry. Polska Komisja Akredytacyjna, zdając
sobie sprawę z kluczowej roli kadry w procesie
kształcenia, przykłada dużą wagę do kwestii doboru
osób zaangażowanych w dydaktykę. Dotyczy to zarówno
postępowań prowadzonych w ramach oceny programowej,
jak i opiniowania wniosków o uruchomienie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Do wejścia w życie ustawy 2.0 kariera dydaktyczna
traktowana była jako mniej znacząca od kariery naukowej,
lecz nowe przepisy zrównały obie drogi rozwoju

zawodowego, proponując w obu wypadkach analogiczne
stopnie awansu. Rolą Komisji będzie ocena skutków tych
rozwiązań.
Wraz ze zmianą statutu w 2016 r. dowartościowano
znaczenie infrastruktury w procesie oceny jakości
kształcenia na kierunku. Rynek pracodawców wielokrotnie
podkreślał potrzebę praktycznego kształcenia studentów.
Kształcenie nowoczesne, innowacyjne i praktyczne
wymaga zaś posiadania niezbędnej infrastruktury,
i to bez względu na poziom i profil studiów oraz dyscyplinę,
do której przypisano kierunek. Dla ministerstwa jest
to jasny sygnał, że warto nadal wspierać finansowo rozwój
infrastruktury uczelni, kontynuując chociażby programy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Sama Komisja
powinna z kolei popularyzować najciekawsze i najbardziej
innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury,
szczególnie w dyscyplinach, które dotychczas nie kojarzyły
się z koniecznością posiadania infrastruktury technicznej.
Konkludując, badania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
dowodzą, że kluczowe dla budowania kultury jakości jest
kontynuowanie i pogłębianie dialogu na linii: uczelnie –
Polska Komisja Akredytacyjna – ministerstwo właściwe ds.
szkolnictwa wyższego.
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Wywiad

Rola studentów w zespole oceniającym rośnie z roku
na rok. Mają na to wpływ: skuteczny sposób rekrutacji,
prowadzone szkolenia i ewaluacja, której co roku
poddawana jest ta grupa ekspertów.

Z DOMINKIEM LEŻAŃSKIM –
PRZEWODNICZĄCYM PSRP
W LATACH 2019–2020
W jaki sposób PKA angażuje studentów w swoje prace?

i systemu wsparcia studentów, ale i umożliwiają
rozwój
kompetencji
miękkich,
niezbędnych
w trakcie wizytacji. Istotna jest tu także sama
świadomość, że nasza praca ma bezpośredni
wpływ na budowanie jakości kształcenia w Polsce,
a zgłaszane w trakcie spotkań uwagi znajdują
odzwierciedlenie w
późniejszych działaniach
projakościowych podejmowanych przez uczelnie.

Mówiąc o zespole ekspertów ds. studenckich PKA,
można zauważyć rosnące z roku na rok zainteresowanie
tego typu działalnością, co wyraża się m.in. w rosnącej
liczbie zgłoszeń w trakcie rekrutacji. Będąc ekspertem

Jak wygląda proces rekrutacji ekspertów ds.
studenckich?

o szkolnictwie wyższym i nauce. Obecnie zaś rekrutacja
składa się z czterech etapów, o których informuje
się na stronie PSRP. Udział w rekrutacji może wziąć
każdy student. Pierwszy etap to przesłanie życiorysu
i listu motywacyjnego. Ważne, żeby w dokumentach
tych podkreślić swoją działalność związaną z jakością
kształcenia. W drugim etapie kandydaci muszą w ciągu
40–50 minut napisać na platformie online esej na jeden
z dwóch zaproponowanych przez organizatora tematów.
Tematy nie są wcześniej ogłaszane, dotyczą kształcenia oraz
wsparcia studentów na uczelni. Trzeci etap to rozmowy
rekrutacyjne prowadzone przez koordynatora zespołu
ekspertów ds. studenckich oraz koordynatora z Biura
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Finałem jest czterodniowy
warsztat, który umożliwia zapoznanie się z kryteriami,
przećwiczenie różnych sytuacji podczas wizytacji
oraz poznanie zadań eksperta ds. studenckich. Co ważne,
zanim ekspert pojedzie na wizytację samodzielnie,
udaje się tam jako obserwator (towarzyszy mu bardziej
doświadczony ekspert), a następnie przygotowuje swój
pierwszy raport.

Na wstępie warto zaznaczyć, że proces ten jest stale
ulepszany, tak aby pozwalał wyłonić jak najlepszych

Czy zgadza się Pan z opinią, że rola studenta w zespole
oceniającym jest w praktyce marginalna?

Podczas rekrutacji sprawdzamy, jak eksperci ds. studenckich
zachowaliby się w sytuacji, kiedy spotkaliby się z niechęcią
ze strony innych członków zespołu oceniającego. Nie są
to częste przypadki, ponieważ wielu członków zespołów
PKA widzi, jak skuteczni w trakcie wizytacji są eksperci
ds. studenckich, dzięki czemu chętnie korzysta z ich opinii.
Finalnie raport z wizytacji ma prezentować wspólne

ds. studenckich, regularnie bierze się udział w szkoleniach,
które poszerzają wiedzę z zakresu jakości kształcenia

kandydatów na ekspertów. Kiedyś elementem
rekrutacji był test z wiedzy o ustawie Prawo

Nie. Rola studentów w zespole oceniającym rośnie z roku

zdanie całego zespołu oceniającego, którego ekspert
ds. studenckich powinien być aktywnym członkiem.

Eksperci ds. studenckich biorą udział w dwóch podstawowych
aktywnościach Polskiej Komisji Akredytacyjnej: są częścią
zespołów oceniających, które przeprowadzają oceny
programowe, oraz recenzują wnioski o pozwolenie
na uruchomienie kierunków studiów. Jednocześnie warto
podkreślić, że studenci wizytowanego kierunku są zapraszani
na spotkanie, gdzie przedstawiają swoją opinię na temat
kierunku, uwzględnianą później przez eksperta ds. studenckich
w końcowym raporcie.
Przewodniczący Parlamentu Studentów RP jest pełnoprawnym
członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co też
wskazuje na rolę studentów w tej instytucji. Przewodniczący
reprezentuje
najważniejszych
beneficjentów
procesu
kształcenia, czyli studentów, i ma możliwość zgłaszania uwag
oraz zajmowania stanowisk w imieniu studentów.

Nie można też pominąć aspektu uczenia się
od siebie nawzajem – zarówno w gronie ekspertów
ds. studenckich, jak i w gronie członków zespołu
oceniającego. Cenna jest możliwość wymiany
doświadczeń wyniesionych z różnych ośrodków,
pozwalająca na poznawanie dobrych praktyk
oraz diagnozowanie problemów na kierunkach
prowadzonych na różnego typu uczelniach w całej
Polsce. Z pewnością ta wymiana poglądów bardzo
poszerza nasze horyzonty.

Czy studenci są zainteresowani współpracą z PKA?
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na rok. Mają na to wpływ: skuteczny sposób rekrutacji,
prowadzone szkolenia i ewaluacja, której co roku poddawana
jest ta grupa ekspertów. Z mojego doświadczenia wynika,
że zespół oceniający, który wrażliwy jest na sygnały
eksperta ds. studenckich oraz eksperta ds. pracodawców,
dokonuje oceny programowej na najwyższym poziomie.
Wynika to chociażby stąd, że eksperci ds. studenckich
prowadzą spotkania ze studentami częściowo samodzielnie,
co pozwala studentom otworzyć się i przedstawić opinie
na temat kierunku, które nie wybrzmiałyby w obecności
całego zespołu oceniającego.
Chyba trudno przebić się z własnymi wnioskami, jeśli
za partnerów ma się m.in. doświadczonych nauczycieli
akademickich, a samemu dopiero zaczyna się przygodę
z nauką.
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Czego od uczelni oczekują współcześni studenci?
Łatwo zacząć od tego, czego nie oczekują: nauki na pamięć.
Źródła wiedzy są na wyciągnięcie ręki, a studenci
potrzebują narzędzi, by je sprawnie selekcjonować i oceniać
ich wartość. Coraz częstsze jest oczekiwanie, by dzięki
studiom posiąść umiejętności i kompetencje, które będą
stanowić solidną bazę w przyszłości. Mowa tu chociażby
o umiejętności samodzielnego uczenia się czy pracy
w zespole. Dzięki temu będziemy elastyczni i bez problemu
odnajdziemy się na rynku pracy.
Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób szuka możliwości
jak największej personalizacji procesu kształcenia,
a powodzeniem cieszą się kierunki, które umożliwiają
studentom duży wybór zajęć, zgodny z zainteresowaniami.
Młodzi ludzie szukają na uczelni mentorów, którzy
pokierują ich rozwojem, a nie „tylko” profesorów, którzy
będą przekazywać im wiedzę ex cathedra. Traktowanie
studentów po partnersku to na pewno jeden z modeli
współpracy, który cieszy się coraz większą popularnością.
Czy obecnie współpraca z ekspertami ds. studenckich
przebiega inaczej niż w poprzedniej kadencji?
Na pewno jest jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągnąć
jednoznaczne wnioski. Dostrzegam istotne zaangażowanie
ekspertów ds. studenckich, które wzrosło w ostatnich
latach, a także regularnie prowadzoną ewaluację
w zespole ekspertów i organizowane z myślą o tej grupie
szkolenia poszerzające umiejętności i wiedzę. Zmieniły
się ponadto okoliczności zewnętrzne: przez ostatnie pół
roku funkcjonowaliśmy w zupełnie innych warunkach,
co też będzie okazją do wyciągnięcia wniosków
na przyszłość.
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Udział przedstawicieli studentów
w pracach PKA
AUTOR: PAWEŁ ADAMIEC

W minionej kadencji doszło do przełomowej zmiany
charakteru udziału studentów w pracach zespołów
oceniających. Uczestnictwo w wizytacjach w pełnym
wymiarze czasowym pozwoliło ekspertom ds. studenckich
zarówno na uzyskanie lepszego dostępu do źródeł informacji,
jak i na przekonanie się, że są oni tak samo ważną częścią
zespołu jak pozostali eksperci. Suma indywidualnych ocen
ekspertów – ocen, którym towarzyszyły liczne ewaluacje,
a także rozmowy z władzami Polskiej Komisji Akredytacyjnej
i dyskusje wewnątrz środowiska akademickiego, zwłaszcza
studenckiego – pozwala na wyciągnięcie wniosków z pracy
studentów w latach 2016–2019.

typów uczelni oraz specyfiki poszczególnych kierunków
jest w tym miejscu niemożliwe, gdyż wymagałoby
szczegółowej publikacji na ten temat, która prędzej
czy później powinna z inicjatywy środowiska studenckiego
powstać. Możliwe jest jednak poruszenie najważniejszych
kwestii.

Dokonując podsumowań, należy wziąć pod uwagę
podstawowe
czynniki,
które
determinowały
działalność grupy studenckiej w poprzednich latach,
szczególnie zaś kryteria, które musieli uwzględniać
eksperci studenccy podczas swojej pracy. Choć
na przestrzeni lat były one zmieniane, to jednak cały
czas kluczowym standardem, którego spełnianie
przez uczelnie oceniali eksperci studenccy, było
wsparcie studentów w osiąganiu efektów uczenia się,
nierozerwalnie związane z motywowaniem do osiągania
dobrych wyników w nauce. W zakres oceny wchodziła
i ewaluacja systemu wsparcia, sprzyjająca doskonaleniu

Polskie uczelnie czeka jeszcze wiele pracy, aby przyjęte
rozwiązania mogły zostać uznane za systemowe. Wsparcie
studentów w procesie uczenia się, we wzorcowym ujęciu,
powinno być prowadzone stale i mieć kompleksowy
charakter. Właśnie ten ostatni aspekt stanowi największe
wyzwanie, a zarazem pole do znacznej poprawy. Eksperci
uczestniczący w ocenach programowych zauważali
bowiem niejednokrotnie, że wsparcie oferowane
studentom nie jest kompleksowe. Standard 8.1
stanowi, że wsparcie powinno być adekwatne do celów
kształcenia i potrzeb wynikających z realizacji programu
studiów oraz osiągania przez studentów efektów
uczenia się. Oznacza to konieczność dostosowania
wsparcia do specyfiki kierunku studiów, a także
do potrzeb studentów indywidualnych i grup osób. Należy
tu podkreślić, że na przestrzeni lat, m.in. poprzez
definiowanie dobrych praktyk, eksperci studenccy
wskazywali przykłady uczelnianych inicjatyw, które

oferowanych
form
pomocy
i
dostosowywaniu
ich do zmieniających się potrzeb studentów. Przytoczenie
wszystkich wniosków z uwzględnieniem różnych

uwzględniały
specyficzne
potrzeby
studentów.
Niejednokrotnie
spotykali
się
jednak
z
tym,
że jedne i te same rozwiązania funkcjonowały
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na całej uczelni, pomimo że prowadziła ona studia
przypisane do odmiennych dziedzin nauki, a co za tym idzie
– przyciągające studentów o zgoła odmiennych potrzebach
(mimo pewnego oczywistego wspólnego mianownika).
Na charakter wsparcia oferowanego studentom
wpływa też profil prowadzonych studiów. Generalnie
pozytywnie należy podsumować stopień przygotowania
uczelni do zapewniania studentom zróżnicowanego
wsparcia w kontekście profilu studiów. Odwołując się
do przygotowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną
wskaźników spełniania standardów, można stwierdzić,
że wsparcie dla studentów, którzy wybrali studia
o profilu ogólnoakademickim, uwzględnia zapewnienie
zainteresowanym
merytorycznej,
materialnej
i organizacyjnej pomocy w przygotowaniu do prowadzenia
działalności naukowej lub zagwarantowanie im udziału
w tej działalności, natomiast wsparcie dla studentów,
którzy zdecydowali się podjąć studia o profilu praktycznym,
koncentruje się na przygotowaniu ich do prowadzenia
działalności zawodowej w obszarach rynku pracy
właściwych dla kierunku.

Dział III

Tymczasem powyższe przykłady dowodzą, że na kwestię tę
trzeba spoglądać szerzej. Podobnego spojrzenia wymaga
zresztą i standard 8.2 (rozwój i doskonalenie wsparcia
studentów w procesie uczenia się), przez niektóre uczelnie
pojmowany zbyt wąsko.
Studenci
uczestniczący
w
wizytacjach
wnoszą
także swój wkład do oceny innych kryteriów,
prezentując studencki punkt widzenia na takie sprawy
jak dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb
studentów czy umiędzynarodowienie procesu studiów.
Udział studentów w pracach Polskiej Komisji
Akredytacyjnej w minionej kadencji to suma pracy, ciągłego
podnoszenia kompetencji i wymiany doświadczeń. Można
przypuszczać, że w przyszłości charakter pracy zespołów
oceniających będzie determinował również rolę ekspertów
studenckich – rolę, która wymaga zarówno rzetelnego
podejścia do wykonywanych zadań, jak i odpowiedniego
przygotowania merytorycznego.

Elementem systemu, który uczelnie powinny szczególnie
doskonalić (choć z pewnością można na tym polu dostrzec
także rozwiązania wzorcowe), jest systemowe wsparcie
dla studentów wybitnych. Mowa tu o indywidualizacji
procesu uczenia się z uwzględnieniem zainteresowań
naukowych studenta i wykorzystaniem metody tutoringu,
o wsparciu finansowym studentów (granty i stypendia),
a także o pomaganiu im w nawiązywaniu kontaktów
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Należy jednak
zwrócić uwagę, że wielokrotnie spotykaliśmy się z mylnym
postrzeganiem wsparcia dla studentów wybitnych jako
jednego z elementów pomocy materialnej, co w opinii
przedstawicieli uczelni wyczerpywało ten temat.
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Wywiad

pracodawcy
są
obecnie
„pełnowartościowymi”,
równorzędnymi członkami zespołów oceniających.
A co stanowi Pana zdaniem wartość dodaną obecności
przedstawiciela pracodawców w zespole oceniającym?

Z DOMINIKIEM POSTAREMCZAKIEM –
KOORDYNATOREM PKA DS. WSPÓŁPRACY
Z EKSPERTAMI REPREZENTUJĄCYMI PRACODAWCÓW
W jaki sposób PKA angażuje pracodawców w swoje prace?
Moje spojrzenie na działalność PKA oraz udział
pracodawców w pracach zespołów oceniających jest
silnie związane z moim doświadczeniem zawodowym –
jestem socjologiem. Z PKA współpracuję jako ekspert
od 2015 r. Proces kształcenia postrzegam jako usługę,
która pozwala chętnym zdobyć wykształcenie, wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne oraz zaspokoić
ich potrzebę bezpieczeństwa, prestiżu lub aprobaty.
Doskonalenie
jakości
–
niezależnie
od
tego,
czy mówimy o produktach, usługach, procesach,
czy o kształceniu – należy traktować jako proces, który
musi być realizowany cyklicznie. Dzięki temu niweluje się
wady czy luki i osiąga oczekiwany standard.
Rola ekspertów pracodawców w procedurze oceny
wciąż ewoluuje i – co mnie szczególnie cieszy – wzrasta.
Ich obecność w zespołach oceniających jest szczególnie
istotna w przypadku ocen prowadzonych na kierunkach
o profilu praktycznym. Według danych Rad-on
1 z sierpnia 2020 r. w Polsce prowadzonych było 2950
takich kierunków. Dla porównania warto wspomnieć,
że według tych samych danych uczelnie prowadziły 5042
kierunki o profilu ogólnoakademickim. Mając na uwadze,
że w 2012 r. prowadzono łącznie 5892 kierunki, a w 2018 r.
już 67942, należy jednoznacznie stwierdzić, że dynamika
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wzrostu liczby kierunków oraz znaczące zróżnicowanie
i
rozdrobnienie
oferty
kształcenia
wymuszają
dokładniejsze
monitorowanie
jakości
kształcenia,
a co za tym idzie – specjalizację zespołów oceniających.
Prowadzenie przez uczelnię kierunku studiów podlega
obecnie ocenie zespołu ekspertów już w momencie
złożenia wniosku o utworzenie kierunku. Wniosek
ten przekazywany jest Komisji przez ministerstwo.
Odwołując się do nomenklatury związanej z badaniami
ewaluacyjnymi, możemy nazwać ten etap ewaluacją
ex ante kierunku. Mówiąc w uproszczeniu, na tym
etapie określa się z jednej strony zapotrzebowanie
na kierunek i koncepcję kształcenia, a z drugiej
możliwości kształcenia na poziomie, jaki jest oczekiwany,
z uwzględnieniem przede wszystkim kadry naukowo-dydaktycznej i infrastruktury. W tym etapie eksperci
pracodawcy jeszcze nie biorą udziału, ale ich włączenie
– szczególnie w przypadku oceny zapotrzebowania
na nowy kierunek oraz koncepcji kształcenia (mowa
o kierunkach studiów o profilu praktycznym) – mogłoby
być kolejnym ważnym krokiem w procesie doskonalenia
zarówno jakości kształcenia, jak i prac samej Komisji.
Ocenę

programową

można

traktować

jako

tzw.

ewaluację on-going, czyli prowadzoną w trakcie
realizacji danego procesu, w naszym przypadku –
kształcenia. W tym wymiarze działalności PKA eksperci

Tu znów chętnie odniosę się do praktyki realizacji
badań. Mam w tym przypadku na myśli jedno z założeń
metodologicznych leżących u podstaw szeroko
rozumianych badań społecznych – triangulację.
W przypadku oceny programowej możemy mówić
o triangulacji: 1) metod i technik badań, 2) źródeł informacji
i 3) perspektyw oceny.

za punkt odniesienia uzyskane i brakujące informacje;
w trakcie oceny – gdy kierują do interesariuszy pytania
odnoszące się do poszczególnych standardów jakości
kształcenia; po wizytacji – gdy podsumowują zebrane
informacje oraz proponują oceny poszczególnych kryteriów.
To ostatnie zdanie pozwala nam płynnie przejść
do pytania o to, ilu pracodawców ubiega się o status
eksperta PKA i jak weryfikowane są kompetencje
kandydatów?

Zwielokrotnienie perspektyw oceny odbywa się zaś
na każdym etapie prac zespołu oceniającego: przed
oceną – gdy jego członkowie zapoznają się z materiałami
dostępnymi przed wizytacją, a następnie wymieniają

Mając na względzie wzrost liczby kierunków o profilu
praktycznym oraz permanentny proces doskonalenia
jakości pracy ekspertów reprezentujących pracodawców,
przeprowadziliśmy w tym roku rekrutację nowych
ekspertów. Przede wszystkim zależało nam na uzupełnieniu
luk kadrowych poprzez pozyskanie specjalistów
w dziedzinach szczególnie szybko rozwijających się i tych
bardziej niszowych, jeśli chodzi o skalę kształcenia. Mam
tu na myśli branże powiązane z naukami inżynieryjnotechnicznymi, naukami medycznymi i naukami
o zdrowiu, naukami ścisłymi i przyrodniczymi, rolniczymi
oraz naukami o sztuce. W tym roku swoje kandydatury
zgłosiło ponad 50 osób. Po weryfikacji zgłoszeń, przede
wszystkim pod kątem profilu branżowego kandydatów
i ich doświadczenia zawodowego, do kolejnego etapu
zakwalifikowaliśmy 34 osoby. Następnie kandydaci
wezmą udział w szkoleniu z elementami warsztatu, które
dotyczyć będzie trybu pracy i obowiązków zarówno
całego zespołu oceniającego, jak i ściśle eksperta
reprezentującego pracodawców, a później odbędą
swoje wizytacje obserwacyjne (ekspert uczestniczy
wówczas we wszystkich spotkaniach zaplanowanych
przez zespół oceniający). Ponadto elementem weryfikacji

się spostrzeżeniami, wątpliwościami i dyskutują
nad planowanym przebiegiem wizytacji, przyjmując

kompetencji początkującego eksperta jest przedstawienie
przez niego na spotkaniu zespołu oceniającego

Dywersyfikacja metod i technik badań przejawia się
na przykład w analizie przez członków zespołu oceniającego
raportów samooceny, które są intersubiektywnym
spojrzeniem
interesariuszy
wewnętrznych
ocenianego kierunku. Następnie zespół zapoznaje się
z przedstawionymi przez uczelnię danymi, które mają
często bardziej zobiektywizowany charakter. Później dane
te są konfrontowane z informacjami uzyskanymi podczas
spotkań wizytacyjnych. Zróżnicowanie źródeł polega
przede wszystkim na pozyskiwaniu danych od władz uczelni,
wydziału/instytutu, osób zarządzających kształceniem
na poziomie operacyjnym, dydaktyków, studentów, kadry
administracyjnej czy wreszcie przedstawicieli otoczenia
społeczno-gospodarczego. Pozyskanie danych z tak wielu
źródeł pozwala na weryfikację i uzupełnianie informacji.
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oceny
funkcjonowania
kierunku
w
odniesieniu
do poszczególnych standardów jakości kształcenia.
Spostrzeżenia te nie są dla zespołu wiążące, jednak
na ich podstawie można ocenić umiejętności analityczne
i kompetencje komunikacyjne przyszłego eksperta.
Ostatnim etapem weryfikacji jego kompetencji
jest opracowanie w formie pisemnej próbnego
raportu z wizytacji. Raport ten jest weryfikowany
pod względem jakościowym przez koordynatora
PKA ds. współpracy z pracodawcami. Następnie
koordynator przekazuje ekspertowi informację zwrotną.

Być może z czasem powstanie potrzeba konsultowania
ścieżek kształcenia, które są określane jako nanoi mikrostopnie kształcenia. Ich celem będzie – w sposób
jeszcze bardziej wyspecjalizowany, niż ma to miejsce
w przypadku studiów podyplomowych – rozwijanie
kompetencji stricte zawodowych w powiązaniu
z działalnością naukową. Może być to na przykład forma
certyfikatu uznawanego przez liczące się w danej branży
organizacje pracodawców i przedsiębiorców. Certyfikat
ten może stać się częścią zestawu efektów uczenia się
niezbędnych do zdobycia tytułu licencjata lub magistra.

Czy dostrzega Pan możliwości rozwoju współpracy
Komisji z przedstawicielami pracodawców?

Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, to można rozwijać
współpracę PKA z przedstawicielami pracodawców
w
zakresie
opracowywania
i
upowszechniania
modeli pozyskiwania przez uczelnie finansowania
od interesariuszy zewnętrznych, w tym absolwentów.

Oczywiście! Jak wspomniałem wcześniej, cały czas
trwają konsultacje dotyczące włączenia ekspertów
pracodawców w procedurę oceny wniosków o utworzenie
kierunków studiów o profilu praktycznym. Uważam,
że z punktu widzenia doskonalenia jakości kształcenia
w Polsce jest to nie tylko bardzo ważne, ale i potrzebne.
Dzięki temu możliwe będzie – podobnie jak w przypadku
ocen programowych – uwzględnienie perspektywy
praktyków, którzy znają realia funkcjonowania branż
powiązanych z projektowanymi kierunkami studiów.
Na tej kanwie może rozwijać się kolejny obszar współpracy,
jakim jest wsparcie uczelni i studentów w kształtowaniu
oferty programowej z jednej strony i ścieżki zawodowej
z drugiej. Obecnie zauważalna jest, niestety, dewaluacja
dyplomu ukończenia szkoły wyższej jako potwierdzenia
posiadanych kwalifikacji. Coraz częściej też dochodzi
do zmiany przez studentów kierunków studiów. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy może być właśnie

Innym potencjalnym obszarem współpracy są konsultacje
na temat wykorzystania zasobów informacyjnych PKA
do opracowywania raportów, względnie na temat
udostępniania tych danych zainteresowanym. Informacje
te mogą się przełożyć na rozwój różnych gałęzi
gospodarki czy nawet poszczególnych przedsiębiorstw.
Oczywiście nie mówimy tu absolutnie o sprzedawaniu
danych, ale o takim ich przygotowywaniu, aby były
użyteczne dla maksymalnie szerokiej rzeszy odbiorców:
kandydatów na studia, studentów i właśnie pracodawców.

nieadekwatność oferty edukacyjnej do dynamiki zmian
w gospodarce, do potrzeb rynku pracy i pracodawców.
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Ocena udziału przedstawicieli
pracodawców w pracach PKA
MARCIN WOJTKOWIAK – EKSPERT PKA
DS. PRACODAWCÓW
Nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011
i 2014 r. wzmocniły rolę i znaczenie współpracy uczelni
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a jednocześnie
postawiły przed Polską Komisją Akredytacyjną nowe
zadania, związane z potrzebą włączania pracodawców
w procesy oceny jakości kształcenia. W szczególności
pojawienie się możliwości prowadzenia kierunków
studiów o profilu praktycznym wpłynęło na konieczność
zintensyfikowania współpracy Komisji ze środowiskiem
pracodawców. W 2014 r. opracowana została koncepcja
rozwoju współpracy PKA ze środowiskiem pracodawców,
której implementacja rozpoczęła się na przełomie 2014
i 2015 r. W celu dalszego rozwijania współpracy PKA
z pracodawcami oraz angażowania nowych ekspertów
w procesy ocen programowych niezbędne było
opracowanie nie tylko podstawowych kryteriów
rekrutacyjnych, ale przede wszystkim kompleksowych
programów szkoleniowych.

Przedstawiciele pracodawców zostali włączeni w prace
PKA już w 2012 r. (oceny instytucjonalne). Z kolei włączenie
ich w oceny programowe nastąpiło w 2015 r. i wiązało się
także z rekomendacjami Europejskiego Stowarzyszenia
na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym
(ENQA).

Członkowie zespołu w trakcie wizytacji instytucjonalnych
i programowych przybliżali specyfikę pracy eksperckiej
nowym ekspertom – obserwatorom. Głównego wsparcia
w zakresie szkoleniowym i konsultacyjnym udzielał
zaś nowym ekspertom koordynator ds. współpracy
z pracodawcami. Z perspektywy czasu należy stwierdzić,
że ówczesne rozwiązania okazały się optymalne i bardzo
dobrze sprawdziły się w procesie rozwijania współpracy
z pracodawcami i angażowania ich przedstawicieli w prace
PKA.
Pracodawcy byli także włączeni w organizację Forów
Jakości, które odbywały się w latach 2015–2017 w Toruniu,
Elblągu i Krakowie oraz konferencji pt. O nową jakość
kształcenia nauczycieli, która miała miejsce 15 maja
2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie.
Rok 2018 przebiegał przede wszystkim pod znakiem
zapowiadanych i wprowadzanych zmian ustawowych
związanych z Konstytucją dla nauki. Przedstawiciele
zespołu ds. pracodawców uczestniczyli w pracach zespołu
ds. dostosowania wewnętrznych aktów prawnych PKA
do przepisów nowej ustawy. Efektem pracy zespołu
było m.in. wypracowanie propozycji uszczegółowienia
nowych kryteriów oceny programowej, zawartych
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny
programowej.

W 2015 r. przeprowadzono ogólnokrajową rekrutację
kandydatów na ekspertów ds. pracodawców, kompleksowe
szkolenia dla kandydatów, obejmujące także ich udział
w wizytacjach w charakterze obserwatorów, oraz pierwsze
wizytacje programowe. Działania te zostały poprzedzone
powołaniem przez przewodniczącego PKA w grudniu

Warto zwrócić uwagę, że pracodawcy nie tylko
uczestniczyli w procesach oceny instytucjonalnej
(aż do czasu jej likwidacji, czyli do 2016 r.) i programowej
na wszystkich kierunkach studiów o profilu praktycznym,
lecz także brali udział w opiniowaniu, przyjętych pod koniec
2016 r., kryteriów ocen. Wzmocnieniu uległo również
formalne umocowanie tej grupy w strukturach Komisji,
czego najlepszym przykładem było powołanie w czerwcu
2016 r. zespołu ds. pracodawców. W jego skład weszli
członkowie reprezentujący zespoły działające w obszarach
nauki oraz eksperci z doświadczeniem praktycznym (razem
było to 18 osób). Pierwszą przewodniczącą zespołu została
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł. Do jego głównych
zadań należało formułowanie i zgłaszanie wniosków,
rekomendacji, stanowisk, wyrażanie opinii dotyczących
współpracy z pracodawcami w realizacji misji i strategii
PKA,
pełnienie
funkcji
doradczo-konsultacyjnej
dla organów PKA oraz podejmowanie różnych inicjatyw

W 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna dysponowała
grupą 20 ekspertów (w tym 11 członków), którzy
byli
przedstawicielami
pracodawców,
tymczasem
od 2016 r. pracodawcy byli reprezentowani już
przez ponad 100 ekspertów. Zmiana ta była
rezultatem
intensywnych
działań
rekrutacyjnych
i szkoleniowych prowadzonych w głównej mierze w 2015

2014 r. koordynatora ds. współpracy z pracodawcami,
którym do lutego 2019 r. był Marcin Wojtkowiak.

związanych z rozwijaniem i wzmacnianiem współpracy
z instytucjami reprezentującymi pracodawców.

i w pierwszej połowie 2016 r. Kandydaci na ekspertów PKA
ds. pracodawców uczestniczyli w wystandaryzowanym
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procesie szkoleniowym, który obejmował trzy etapy:
1) dwudniowe szkolenie warsztatowe z zakresu
kryteriów oceny, zasad przeprowadzania wizytacji
oraz przygotowania raportu; 2) udział w jednej wizytacji
w charakterze obserwatora i przygotowanie raportu
z tej wizytacji, który podlegał ocenie i weryfikacji przez
koordynatora PKA ds. współpracy z pracodawcami;
3) prowadzoną przez koordynatora analizę i ocenę
minimum dwóch raportów z kolejnych wizytacji –
w trakcie tego procesu przekazywane były uwagi do treści
raportu, sposobu formułowania ocen oraz ich uzasadnień.
Od 2016 r. oprócz systematycznego udziału w wizytacjach
programowych na kierunkach o profilu praktycznym
działania ekspertów ds. pracodawców koncentrowały się
z jednej strony na ewaluacji i wsparciu merytorycznym
ekspertów poprzez wprowadzanie ich w procedury
wizytacyjne (obserwacje i przygotowywanie raportów
powizytacyjnych), z drugiej zaś – na koordynowaniu
i weryfikacji pracy nowych ekspertów, za których
odpowiedzialny był koordynator ds. współpracy
z pracodawcami. Rok 2017 to okres, w którym
współpraca PKA ze środowiskiem pracodawców
była intensyfikowana i pogłębiana. Warto podkreślić,
że pracodawcy nie tylko uczestniczyli w procesach
oceny programowej na wszystkich kierunkach studiów
o profilu praktycznym, lecz także zostali włączeni,
z początkiem 2018 r., w oceny programowe na kierunkach
studiów o profilu ogólnoakademickim. Ponadto opiniowali
działania PKA.
Podejmowane w ostatnich latach działania związane
z udziałem pracodawców w procesach oceny
instytucjonalnej i programowej pozwoliły na zdobycie
znaczącej wiedzy i doświadczeń, które z powodzeniem
są wykorzystywane w obecnie prowadzonych pracach,
mających na celu dalsze zwiększanie udziału pracodawców
w realizacji przez PKA jej ustawowych zadań.
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Działalność zespołu
ds. etyki oraz zespołu
ds. skarg i wniosków
Zgodnie ze statutem Polskiej Komisji Akredytacyjnej
członkowie zespołu ds. etyki PKA zostali wybrani
na pierwszym posiedzeniu plenarnym Komisji, które
odbyło się 18 lutego 2016 r. Zespół ten w kadencji 2016–
2019 funkcjonował w następującym składzie:
1) dr hab. Marek Kowalski – przewodniczący,
2) dr hab. Mirosława Buchholtz – członek zespołu,
3) prof. dr hab. Anita Franczak – członek zespołu
(w latach 2018–2019),
4) prof. dr hab. Wojciech Mielicki – członek zespołu,
5) dr Monika Poboży – członek zespołu (w latach 2016–
2018),
6) dr hab. Piotr Sikora – członek zespołu.
W trakcie IV kadencji zespół wydał 3 orzeczenia. Pierwsza
sprawa (z 2017 r.) dotyczyła naruszenia normy określonej
w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1–4 Kodeksu etyki PKA, która
zobowiązuje członków (ekspertów) do wykonywania
obowiązków rzetelnie, sumiennie i terminowo. We wniosku
do zespołu ds. etyki wskazano, że członkowie zespołu
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oceniającego PKA nie posiadali kwalifikacji niezbędnych
do dokonania rzetelnej i merytorycznej oceny.
Po rozpoznaniu sprawy zespół ds. etyki stwierdził,
że ocena poziomu kompetencji merytorycznych członków
i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie należy
do jego właściwości.
W 2018 r. przedmiotem obrad zespołu była skarga
nauczyciela akademickiego, który nie został zaliczony przez
recenzenta wniosku do minimum kadrowego z powodu
braku znacznego doświadczenia zawodowego zdobytego
poza uczelnią i związanego z przedmiotowymi efektami
kształcenia. Sprawa dotyczyła merytorycznych aspektów
oceny wniosku, a nie etycznego wymiaru postępowania
członka PKA. Ponieważ zaś ocena poziomu kompetencji
merytorycznych członków i ekspertów Komisji nie należy
do właściwości zespołu ds. etyki, nie zaistniały przesłanki

W 2019 r. wpłynęła z kolei skarga dotycząca naruszenia
§ 3 ust. 2 pkt 1 i § 4 Kodeksu etyki PKA. Zespół podjął
wówczas decyzję o skierowaniu do przewodniczącego
Komisji wniosku o odwołanie eksperta PKA, zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 3 ww. kodeksu.
Biorąc pod uwagę wykonywane zadania, należy uznać,
że zespół ds. etyki, zgodnie ze swymi celami, stał na straży
norm etycznych obowiązujących w środowisku naukowym
oraz standardów postępowania, których powinni
przestrzegać członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
a także eksperci i pracownicy Biura Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zgodnie
z § 7 ust. 3 pkt 11 statutu PKA) powołał zespół ds. skarg
i wniosków PKA, w którego skład weszli:
1) prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący,
2) mgr Grzegorz Kołodziej – członek zespołu,
3) dr hab. Marek Kowalski – członek zespołu,
4) mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka – członek zespołu,
5) dr hab. Maria Próchnicka – członek zespołu,
6) prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – członek zespołu,
7) mgr Marcin Wojtkowiak – członek zespołu.
Do zadań zespołu należy rozpatrywanie uwag, skarg
i wniosków formułowanych przez uczelnie w ankietach
oraz kierowanych do PKA przez osoby fizyczne
lub instytucje w innym trybie.

do uznania, że recenzent wniosku popełnił czyn stanowiący
naruszenie norm Kodeksu etyki PKA.
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WSPÓŁPRACA
KRAJOWA

Współpraca z krajowymi instytucjami działającymi
w sektorze szkolnictwa wyższego
Wywiad z dr. hab. inż. Mariuszem Maciejczakiem,
prof. SGGW – przewodniczącym Rektorskiej Komisji
ds. Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Biuro PKA
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Współpraca z krajowymi
instytucjami działającymi
w sektorze szkolnictwa
wyższego
Polska Komisja Akredytacyjna za swój przywilej i obowiązek
uznaje szeroki, kompleksowy, jawny i otwarty dialog
ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia.
Codzienna praca Komisji opiera się na kooperacji
z ministerstwem odpowiedzialnym za szkolnictwo wyższe
oraz wszystkimi podmiotami związanymi z tym obszarem,
w tym:
• Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
• Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
• Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
• Radą Doskonałości Naukowej,
• Parlamentem Studentów RP,
• Krajową Reprezentacją Doktorantów,
• środowiskowymi organizacjami akredytacyjnymi.

• funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
• wpływu Komisji na budowanie kultury jakości
w krajowym i międzynarodowym środowisku
akademickim,
• polskich i zagranicznych dobrych praktyk związanych
z jakością kształcenia,
• wyzwań w zakresie jakości kształcenia w szkolnictwie
wyższym w XXI wieku,
• czynników kształtujących kulturę jakości kształcenia
w szkołach wyższych.

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.
1332). Jeszcze w tym samym roku zaczęto także dyskutować
nad kształtem nowej ustawy o nauce i szkolnictwie
wyższym.

w rozwoju działalności międzynarodowej. Rekomendacje
były
przedmiotem
dyskusji
podczas
pierwszej
konferencji Narodowego Kongresu Nauki, poświęconej
umiędzynarodowieniu polskich uczelni.

Przewodniczący PKA, prof. dr hab. Krzysztof Diks, decyzją
wicepremiera dr. Jarosława Gowina został członkiem
Rady Narodowego Kongresu Nauki, której podstawowym
zadaniem było wypracowanie głównych tez do ustawy 2.0.
Prace nad ustawą trwały od czwartego kwartału 2016 r.
do końca pierwszej połowy 2018 r. Druga połowa tego roku
upłynęła pod znakiem dostosowywania wewnętrznych
regulacji Komisji do wymagań nowej ustawy. Decyzją nr
11/2018 z 24 września 2018 r. przewodniczący PKA powołał
zespół do spraw dostosowania wewnętrznych aktów
prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej do przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. Zespół opracował m.in. projekt statutu,
podlegający później otwartym konsultacjom społecznym.

W 2019 r. Polska Komisja Akredytacyjna zorganizowała
9 webinariów dla członków, ekspertów i sekretarzy
zespołów oceniających. Uczestniczyło w nich 211 osób.

W strategii na lata 2017–2020 Komisja postawiła przed sobą
cele zorientowane na budowanie kultury jakości w polskim

Piąta kadencja PKA obfitowała w zmiany ustawodawstwa
dotyczącego szkolnictwa wyższego. Już w 2016 r.
członkowie i przedstawiciele PKA uczestniczyli w pracach
nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz nad przygotowywaniem
szeregu rozporządzeń, m.in. o Polskiej Ramie Kwalifikacji

Członkowie PKA oraz jej przedstawiciele regularnie
spotykali
się
z
kierownictwem
ministerstwa,
aby omówić aktualne rozwiązania prawne i pożądane
kierunki zmian. W maju 2016 r. powołano zespół
ds.
umiędzynarodowienia
szkolnictwa
wyższego,
którym kierował wiceprzewodniczący PKA, prof.
dr hab. Łukasz Sułkowski. W pracach zespołu brali udział
członkowie i eksperci Komisji, m.in.: dr hab. Jakub Brdulak,
dr hab. Mieczysław Socha, mgr Izabela KwiatkowskaSujka czy mgr Maciej Markowski. Zespół wypracował
rekomendacje dotyczące umiędzynarodowienia kadry
naukowej, budowy marki polskiego szkolnictwa wyższego
na świecie, umiędzynarodowienia kształcenia w językach
obcych i internacjonalizacji procesów akredytacyjnych,

systemie szkolnictwa wyższego. Wiążą się z tym wszelkie
inicjatywy sprzyjające prowadzeniu dialogu na temat:

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1594), czy standardów kształcenia
dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,

wzmocnienia mobilności międzynarodowej studentów
i pracowników polskich uczelni oraz wsparcia uczelni
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Wywiad
WYWIAD Z DR. HAB. INŻ. MARIUSZEM MACIEJCZAKIEM,
PROF. SGGW – PRZEWODNICZĄCYM REKTORSKIEJ KOMISJI
DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE GŁÓWNEJ
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Jak rozumie Pan pojęcie jakość? Czy biorąc pod uwagę
specyfikę szkolnictwa wyższego, możliwe jest stworzenie
uniwersalnej definicji tego terminu?
Pojęcie jakości ma co do zasady charakter subiektywny.
Uważam, że najogólniej i najprościej można powiedzieć,
że jakość oznacza to, na ile udaje nam się spełnić uświadomione
oczekiwania, jakie mamy wobec działań lub rezultatów tych
działań. Po pierwsze, musimy zatem wiedzieć, czego oczekujemy.
I choć warto, nie zawsze musimy od razu wyspecyfikować
stopień naszego zadowolenia w postaci sparametryzowanych
wymagań. Najważniejsza jest samoświadomość tego, gdzie
jesteśmy i co robimy. Po drugie, mówiąc „na ile udaje się”,
zakładamy, że nie wszystko może wyglądać od razu tak,
jak byśmy sobie tego życzyli, a więc dopuszczamy możliwość
poprawy, doskonalenia. Po trzecie, mając na uwadze swoistą
dynamikę wbudowaną w realizację działań, musimy pamiętać,
że nasza percepcja jakości ma charakter zmienny, bo nasze
oczekiwania i warunki, w jakich są one formułowane, także
się zmieniają. Podstawowym założeniem jest, aby pamiętać,
że adowolenie jest pozorne, a pole do zmiany istnieje zawsze,
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i w efekcie dążyć do stałego podnoszenia jakości.
Patrząc z perspektywy systemu szkolnictwa
wyższego, należy mieć na uwadze, że głównym
procesem związanym z tym systemem jest proces
kształcenia. Tym samym możemy powiedzieć,
że jakość kształcenia odnosi się do stopnia spełnienia
naszych oczekiwań wobec procesu kształcenia.
Taką też definicję przyjęliśmy w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, stwierdzając, że dla naszej
wspólnoty jakość kształcenia to „stopień spełnienia
określonych wymagań dotyczących procesu
kształcenia i jego rezultatów, przy uwzględnieniu
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych”.
Proszę podać trzy praktyki, które Pana zdaniem
najbardziej sprzyjają utrzymaniu jakości kształcenia
na uczelni.
Jakość kształcenia odnosi się zawsze do procesów
i ich rezultatów w ramach systemu, jakim jest

uczelnia wyższa, obejmującego zintegrowany zespół
sprzężonych wzajemnie elementów (struktura, zasoby,
programy, procesy i procedury). Uważam, że system ten jest
ukierunkowany na ludzi, i to ludzie stanowią jego największą
wartość, ale jak to w życiu bywa, mogą stanowić także
największe ograniczenie. Dlatego ogólnie można powiedzieć,
że tym, co sprzyja utrzymaniu jakości kształcenia na uczelni,
są ludzie i ich działania. Działania systemowe powinny być
skuteczne, trwałe i etyczne. Spośród wielu podejmowanych
przez uczelnie działań, które są uznawane za bardzo ważne
w SGGW, podkreśliłbym następujące:
1. Współdziałanie uświadomionych i kompetentnych osób
właściwie umocowanych w strukturze organizacyjnej. Nie
chodzi tylko o osoby funkcyjne. Uważam, że za utrzymanie
jakości odpowiadają wszyscy członkowie społeczności
akademickiej, każdy w ramach swoich kompetencji. Ważne
są ogólna świadomość tego faktu i skoordynowane działania.
2. Drożny przepływ informacji, który stanowi kluczowy
czynnik doskonalenia. Ważna jest informacja nie tylko o tym,
co osiągnięto i co jeszcze trzeba zmienić, lecz także o tym,
co zmieniono, tak by członkowie wspólnoty akademickiej i jej
interesariusze mieli poczucie sprawczości.
3. Elastyczność i umiejętność podejmowania działań przez
pryzmat ryzyk, rozumianych zarówno jako szanse, jak
i ograniczenia. Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała, że
zmiana jest immamentną cechą także systemu szkolnictwa
wyższego; uczelnia musi mieć wbudowane mechanizmy
adaptacyjne, a te wymagają umiejętności zarządzania
ryzykiem.

jednak popatrzymy na prace zespołów oceniających
PKA z perspektywy innej niż szkolnictwo wyższe –
od strony systemu oceny zgodności w gospodarce,
to zauważmy, że odgrywają one dwie podstawowe
role. Po pierwsze, pełnią funkcję certyfikującą,
ponieważ potwierdzają zgodność programów
studiów ze stawianymi im wymaganiami. Po drugie,
podejmują działania akredytacyjne, gdyż potwierdzają
kompetencje uczelni wyższych do realizacji tych
programów. W obydwu przypadkach nie chodzi
o porównywanie do wzorca i szukanie odchyleń,
jak w typowych działaniach kontrolnych. Dlatego
zgadzam się, że mówienie o zespole oceniającym
PKA jako o kontrolerach jest nieporozumieniem.
Podstawową i pierwszą rolą zespołu oceniającego
PKA jest przede wszystkim potwierdzenie spełniania
wymagań i posiadanych kompetencji. W drugiej
kolejności natomiast identyfikacja oraz wskazywanie
obszarów do doskonalenia. Tym samym działania
zespołów oceniających PKA wnoszą wartość dodaną
do rozwoju programów studiów i systemów jakości
kształcenia na uczelniach.

Jaka jest, Pana zdaniem, rola zespołu oceniającego PKA?
Podobno określanie jego członków mianem kontrolerów jest
niezbyt fortunne. Dlaczego?
Na wstępie należy pokreślić, że Polska Komisja Akredytacyjna,

Jak już wspomniałem, jakość kształcenia rozwija się
w ramach otwartego systemu, jakim jest uczelnia
wyższa. W jego strukturach wyodrębnia się część
zintegrowanych i sprzężonych wzajemnie elementów
służących utrzymaniu i doskonaleniu jakości

w tym jej zespoły oceniające, ma jasno określone przez
ustawodawcę zadania i jej rolą jest wywiązywanie się z nich. Jeśli

kształcenia. Ten podsystem scharakteryzować można
za pomocą stopni uświadomienia i zorganizowania,

Jak szczegółowe powinny być procedury,
żeby wewnętrzny system zapewniania jakości
spełniał swoją funkcję? Czy zewnętrzny system
zapewnienia jakości może skutecznie wspierać
rozwój wewnętrznego systemu zapewniania
jakości?
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które ogólnie można nazwać dojrzałością. System jakości
kształcenia jest niedojrzały, kiedy role w nim i działania są
zarówno nieuświadomione, jak i niezorganizowane. Natomiast
system dojrzały charakteryzuje się wysokim stopniem
zorganizowania: jasno zdefiniowanymi rolami i kompetencjami,
opisanymi procesami i procedurami oraz wysoką świadomością
celów, zadań i konieczności doskonalenia. Taki system będzie
zdolny do uczenia się. Stopień szczegółowości procedur
w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia
jakości kształcenia powinien wynikać zatem wprost ze stopnia
dojrzałości tego systemu. Im system mniej dojrzały, tym
procedury powinny być bardziej szczegółowe, gdyż będą
systematyzować podejmowane działania i pomagać w ich
koordynowaniu. Im wyższy poziom rozwoju kultury jakości,
tym procedury mogą mieć charakter bardziej ogólny. Podkreślić
należy, że zarówno w wypadku niskiej, jak i wysokiej dojrzałości
systemu procedury powinny funkcjonować nie jako oddzielne
mechanizmy, lecz zawsze jako sprzężone elementy systemu.
Jednocześnie, jak już wspomniałem, odpowiadając na pytanie
o to, czym jest jakość, ważna jest samoświadomość. Jeśli uczelnia
ma niską wewnętrzną świadomość tego, jak funkcjonuje jej
system jakości kształcenia, to rolą systemu zewnętrznego,
przede wszystkim jednostek akredytujących, jest pomoc uczelni
w rozwoju i wejściu na wyższy stopień dojrzałości, głównie
poprzez rzetelną ocenę status quo, czyli stopnia spełnienia
wymagań i poziomu kompetencji, oraz zwrócenie uwagi
na obszary wymagające doskonalenia. W przypadku wysokiej
dojrzałości rolą systemu zewnętrznego jest przede wszystkim
potwierdzenie spełnienia wymagań i poziomu kompetencji.
Co się dzieje, gdy podejście instytucji do oceny jakości
kształcenia jest niewłaściwe (np. brak rzetelnej samooceny,
traktowanie zespołów oceniających jako kontrolerów itp.)?
Jak już wspomniałem powyżej, kluczową rolę w percepcji
oceny jakości kształcenia odgrywa dojrzałość organizacji.
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Im ta dojrzałość jest niższa, tym bardziej
działania uczelni skupiają się na ciągłym gaszeniu
pożarów i podejmowaniu działań partykularnych,
ukierunkowanych czasami na mało istotne elementy
procesu czy systemu. Skutkuje to dryfowaniem
uczelni i dużą podatnością na możliwe sugestie
płynące od wszystkich dobrze jej życzących,
a w efekcie robieniem wszystkiego, niejednokrotnie
wbrew własnym przekonaniom, aby tylko przetrwać
od akredytacji do akredytacji. Uczelnie bardziej
dojrzałe patrzą całościowo na system jakości
kształcenia i rozwijają go, mając świadomość,
co już osiągnęły, gdzie warto dokonywać zmian
i co jeszcze należy zmienić. Efektem takich działań
jest marka, jaką wyrobiły sobie te uczelnie na rynku
edukacyjnym, i renoma prowadzonych przez nie
kierunków kształcenia, a wymiernym rezultatem
– liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na nie oraz odsetek zadowolonych absolwentów,
którzy dobrze odnajdują się na rynku pracy.
Jakie Pana zdaniem wyzwania stoją przed PKA
oraz uczelniami w perspektywie najbliższych
czterech lat?
Wobec bardzo dynamicznych zmian na rynku pracy
i coraz częstszych turbulencji, niejednokrotnie
o charakterze
szokowym,
jak
pandemia
koronawirusa, sektor szkolnictwa wyższego i jego
elementy, w tym uczelnie wyższe oraz Polska
Komisja Akredytacyjna, będą musiały nieustannie
pracować i współpracować, aby dostosować
się do nowych uwarunkowań i towarzyszących
im wyzwań. Wyzwania te związane są przede

– skokowo podnieśliśmy poziom ich dojrzałości i niezbędnych
kompetencji przy jednoczesnym uwzględnianiu zagrożeń
z tym związanych. Kolejnym wyzwaniem, powiązanym
z wcześniejszym, jest umiędzynarodowienie działalności
i zwiększenie konkurencyjności na polu kształcenia studentów
zagranicznych. Dodatkowym wyzwaniem niewątpliwie będzie
rosnący poziom integracji uczelni, w tym międzynarodowej.
W przypadku uczelni wiązać się to będzie z jeszcze większym
naciskiem na analizę ryzyk, które niosą za sobą podejmowane
działania, i niezbędne dostosowania zarówno w zakresie
programów studiów, jak i organizacji procesu kształcenia.
Jednocześnie
należy
zaakcentować
ciągłą
potrzebę
dostosowywania się do rosnących potrzeb rynku pracy,
pamiętając o tym, że uczelnia wyższa nie tylko kształci jego
przyszłych uczestników, ale przede wszystkim kształtuje
świadomych i odpowiedzialnych obywateli. W działaniach
tych podstawową rolą PKA będzie, jak dotychczas, ocena
programów i kompetencji oraz wsparcie uczelni w podnoszeniu
dojrzałości ich wewnętrznych systemów jakości kształcenia
i rozwoju ich kultury jakości kształcenia. Myślę, że szczególnym
zadaniem, które powinna realizować PKA, jest także szeroka
promocja dobrych praktyk i wsparcie uczelni w wymianie
doświadczeń między nimi. Sama PKA musi zresztą liczyć
się z konkurencją ze strony zagranicznych lub branżowych
podmiotów akredytacyjnych. Niezmiennie podstawowym
zadaniem dla wszystkich jest harmonijne współdziałanie
na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

wszystkim z reagowaniem na szanse wynikające
m.in. z wysokiego stopnia informatyzacji procesów
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•

Biuro PKA

•
Prace Polskiej Komisji Akredytacyjnej wspierane są przez
Biuro PKA. Biuro pretenduje do miana profesjonalnej
jednostki dynamicznie reagującej na potrzeby otoczenia,
cieszącej się powszechnym zaufaniem interesariuszy,
jednostki, której praca przyczynia się do sukcesu działania
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a tym samym do sprawnego
funkcjonowania krajowego zewnętrznego systemu
zapewnienia jakości. Szczegółowy zakres działalności Biura
PKA oraz jego organizację określa regulamin organizacyjny
nadany przez przewodniczącego Komisji. W kadencji 20162019 Biuro funkcjonowało na podstawie dwóch ustaw
zawierających przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego.
W pierwszym okresie funkcjonowało na mocy art. 53 ust.
2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365), natomiast
po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 20218 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
z późn. zm.) rolę Biura PKA określa art. 257 niniejszej ustawy.
Na mocy obu dokumentów podstawowym zadaniem
Biura jest obsługa administracyjno-finansowa Polskiej
Komisji Akredytacyjnej. Biuro nie posiada wyodrębnionych
komórek organizacyjnych, a jego pracami kieruje
dyrektor powoływany, po przeprowadzeniu konkursu,
przez przewodniczącego PKA. Zakresy obowiązków
pracowników są ściśle skorelowane z zadaniami Biura oraz
organizacją i zadaniami Komisji, w związku z czym każda
zmiana kompetencji Komisji powoduje konieczność zmian
zakresów obowiązków pracowników Biura.
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Wejście w życie ustawy 2.0 nie tylko przełożyło się
na zmianę zakresu zadań pracowników Biura,
ale stanowiło jego całkowitą reorganizację. Na mocy art. 255
ust. 6 ustawy wprowadzającej ustawę z dnia 3 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.
1669) stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji
Akredytacyjnej zostały wygaszone po upływie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie przepisów. Co więcej, na mocy art.
255 ust. 8 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
powołał, po przeprowadzeniu konkursu, nowego dyrektora
Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Została nim mgr
Izabela Kwiatkowska-Sujka.
Do zadań Biura należy w szczególności:
•
prowadzenie dokumentacji spraw
do Komisji;
•

•

skierowanych

organizowanie
i protokołowanie
posiedzeń
plenarnych,
posiedzeń
Prezydium
Komisji,
zespołów obszarowych (dziedzinowych), zespołu
do
spraw
kształcenia
nauczycieli,
zespołu
odwoławczego,
zespołu
ds.
etyki,
zespołu
ds. monitorowania skarg i wniosków, zespołów
roboczych, a także prowadzenie dokumentacji
związanej z realizacją ustaleń, które zostały podczas
nich podjęte;
zapewnianie
warunków
organizacyjnych
przeprowadzania wizytacji i dokonywania przez

•

•

Komisję ocen programowych i kompleksowych;
prowadzenie spraw wynikających ze współpracy
Komisji z organizacjami międzynarodowymi oraz
instytucjami, których przedmiotem działania jest
ocena jakości kształcenia i akredytacja, w tym
udział w pracach organów, grupach roboczych
oraz w realizacji projektów międzynarodowych;
współpraca z urzędem obsługującym ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
urzędami
obsługującymi
innych
właściwych
ministrów, w tym nadzorujących szkoły wyższe,
oraz z organizacjami i instytucjami działającymi
w obszarze szkolnictwa wyższego;
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem,
szkoleniem i ewaluacją ekspertów Komisji oraz
organizowanie ich pracy na rzecz Komisji;
prowadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania
przez Komisję jej ustawowych zadań, opracowywanie
materiałów statystycznych oraz informacyjnych
o działalności Komisji.

Każdy z pracowników Biura odpowiadających za organizację
realizowanych zadań pozostających w kompetencjach
danego
zespołu
obszarowego
(dziedzinowego),
zespołu do spraw kształcenia nauczycieli oraz zespołu
odwoławczego prowadzi bazę wniosków i bazę ocen
(w formie elektronicznej), na podstawie których możliwe
jest dokładne określenie stopnia zaawansowania bądź
wyniku określonej sprawy. Co istotne, pracownicy Biura
działają w scentralizowanym systemie, w ramach którego
prowadzone są arkusze terminów realizacji ocen i wniosków,
służące bieżącej kontroli prowadzonych przez zespoły spraw
oraz monitorowaniu przez kierownictwo Komisji i Biura
ich terminowości. System ten obejmuje także internetową

Komisję ocen. Dodatkowo pracownicy Biura archiwizują
dokumentację spraw, które prowadzone były przez
Komisję.
Niezależnie od zadań wynikających z ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce do zakresu działania Biura
należą także zadania wynikające z jego funkcjonowania jako
państwowej jednostki budżetowej, w tym m.in. dotyczące
spraw pracowniczych (określone w Kodeksie pracy
i innych ustawach), finansowych (wynikające z ustawy
o finansach publicznych i rachunkowości) czy związanych
z zamówieniami publicznymi (uregulowane ustawą Prawo
zamówień publicznych). Nad racjonalnym i zgodnym
z prawem wykorzystaniem środków finansowych czuwa
dyrektor Biura, współpracując w tym zakresie z główną
księgową. Pracownicy Biura prowadzą rozliczenia
finansowe, sporządzają sprawozdania finansowe oraz
dokonują analizy wykorzystania środków budżetowych.
W
ramach
swoich
zadań
Biuro
odpowiada
od strony organizacyjnej także za szkolenia
dla
członków
i
ekspertów
Komisji,
w tym
dla ekspertów studenckich, przedstawicieli pracodawców
oraz ekspertów międzynarodowych, które zwykle
stanowią forum wymiany doświadczeń i dyskusji.
Biuro prowadzi również stały monitoring mediów
pod kątem publikowanych informacji dotyczących
działalności Komisji, co pozwala na podejmowanie
stosownych działań (np. na reagowanie na nieprawdziwe,
wprowadzające w błąd komentarze, ale także
na usprawnienie funkcjonowania i planowanie nowych
rozwiązań).

bazę ocen, stanowiącą dla wszystkich zainteresowanych
źródło informacji o wynikach dokonywanych przez
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Współpraca
międzynarodowa

wyrazem realizacji strategii w przedmiotowej kadencji był
udział przedstawicieli Komisji w spotkaniach wszystkich
najważniejszych
gremiów
zrzeszających
agencje
akredytacyjne funkcjonujące w obszarze zapewniania
jakości kształcenia, np.: w posiedzeniach zgromadzenia
ogólnego ENQA (kwiecień 2016 r. – Budapeszt, październik
2016 r. – Gloucester, maj 2017 r. – Oslo, kwiecień 2018 r.
– Saragossa), w spotkaniach organizowanych przez ECA
(w marcu 2016 r. w Paryżu, w lipcu 2016 r. w Santiago de
Compostela, w październiku 2016 r. w Paryżu, w marcu
2017 r. w Hadze) czy w spotkaniu zarządu CEENQA
w Tiranie w maju 2018 r. Poza tym w ramach członkostwa
w UNQAAHE przedstawiciele PKA uczetniczyli
w konferencji Between Collaboration & Competionion:
The Promises & Challenges of Quality of Assurance in
Higher Education (luty 2017 r., Bahrajn).

Od początku swojej działalności Polska Komisja
Akredytacyjna dokładała wszelkich starań, by uzyskać,
a
później
utrzymać
pełnoprawne
członkostwo
w organizacjach międzynarodowych zrzeszających agencje
akredytacyjne, takich jak:
• CEENQA (Central and Eastern European Network
of Quality Assurance Agencies in Higher Education),
• INQAAHE (International Network of Quality
Assurance Agencies in Higher Education),
• ECA (European Consortium for Accreditation),
• ENQA (European Association for Quality Assurance in
Higher Education),
• CHEA IQG (Council for Higher Education
and Accreditation International Quality Group).

PKA pełnią funkcje w zarządach, grupach roboczych
i radach ww. organizacji. Wieloletnia i wielostronna
działalność międzynarodowa PKA zaowocowała jej
ugruntowaną pozycją międzynarodową i potwierdziła
status wiarygodnej europejskiej agencji akredytacyjnej,
co znalazło wyraz w podpisanych umowach wielostronnych
i bilateralnych.

Przynależność
do
międzynarodowych
organizacji
zrzeszających
agencje
akredytacyjne
jest
urzeczywistnieniem woli wszystkich sygnatariuszy procesu
bolońskiego oraz Komisji Europejskiej. U podstaw tych
deklaracji leży przekonanie, że tylko ponadnarodowa
współpraca umożliwi rozwój innowacyjnych narzędzi
i metod, które będą gwarantem przejrzystości
postępowania, wiarygodności, a przede wszystkim

W kadencji 2016–2019 upływał okres akredytacji w ENQA,
dlatego jednym z najważniejszych zadań stało się wówczas
odnowienie pełnego członkostwa w ww. organizacji. Polska
Komisja Akredytacyjna została poddana drobiazgowej
i wieloetapowej procedurze przeglądu podejmowanych
przez nią działań. Zarząd ENQA stwierdził, że „działania
PKA są zgodne ze Standardami i wskazówkami dotyczącymi
zapewniania jakości kształcenia w europejskim obszarze

W minionej kadencji wygasała również akredytacja
NCFMEA (National Committee on Foreign Medical
Education and Accreditation), dlatego Komisja
podjęła działania zmierzające do jej odnowienia.
Raport samooceny został przygotowany przez PKA
we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwem Zdrowia oraz Uniwersytecką
Komisją ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim,
po czym 21 września 2017 r. w amerykańskim Departamencie
Edukacji odbyło się wysłuchanie, w którym uczestniczył
przedstawiciel PKA – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.
Przekazano wówczas informacje na temat przebiegu
studiów medycznych, zasad egzaminowania, zarządzania
uczelniami, a także losów absolwentów studiów
medycznych. Komisja NCFMEA podtrzymała pozytywną
ocenę polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych
na kolejne trzy lata (tzn. do 2020 r.). Oznacza to,

porównywalności informacji dotyczących szkolnictwa
wyższego. Warto wspomnieć, że od 2012 r. przedstawiciele

szkolnictwa wyższego”, co pozwoliło na odnowienie wpisu
PKA do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR. Ponadto

że standardy i procedury akredytacji uczelni medycznych
w Polsce są uznawane za porównywalne z tymi, które
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W V kadencji Komisja postawiła sobie ambitne cele
strategiczne w sferze współpracy międzynarodowej. Już
na początku kadencji przewodniczący PKA powołał zespół
ds. umiędzynarodowienia procedur Komisji, którego
celem było stworzenie zasad ewaluacji międzynarodowej
(zalecenie ENQA z 2013 r.).

obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Była to już kolejna
wysoka ocena polskiego systemu oceny jakości kształcenia.
Pierwsza ocena porównywalności standardów akredytacji
została przeprowadzona w 1997 r.
Zgodnie z ustawodawstwem amerykańskim uczelnie
medyczne akredytowane w państwie pozytywnie
ocenionym przez komisję NCFMEA mogą ubiegać się o udział
w amerykańskim federalnym programie pożyczkowym –
William D. Ford Federal Direct Loan. To z kolei umożliwia
studentom amerykańskim wnioskowanie w USA o wsparcie
finansowe mające na celu pokrycie wydatków związanych
z kształceniem. Ponadto amerykańscy absolwenci polskich
uczelni medycznych mogą po zakończeniu kształcenia
przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego
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w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach
jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.
Polska Komisja Akredytacyjna bierze udział w szeregu
projektów międzynarodowych. W kadencji 2016–2019 były
to:
• EIQAS (Enhancing Internal Quality Assurance Systems)
– celem projektu było zwiększenie zdolności uczelni
z krajów uczestniczących w projekcie do rozwijania
wewnętrznych systemów zapewniania jakości
kształcenia. Mając na uwadze, że procesy zapewnienia
jakości w szkolnictwie wyższym mają charakter
kontekstualny, a odbiór i interpretacja europejskich
standardów mogą być zachwiane przez specyficzne
rozwiązania krajowe w szkolnictwie wyższym, podjęto
decyzję o osadzeniu działań projektowych w szerszym
kontekście międzynarodowym i międzykulturowym,
stwarzając tym samym uczelniom i agencjom
akredytacyjnym możliwość wzajemnego uczenia się
i transferowania dobrych praktyk. Projekt EIQAS
był realizowany w ramach dużego konsorcjum
międzynarodowego, w skład którego wchodziły agencje
akredytacyjne, konferencje rektorów oraz uczelnie
z Bułgarii, Słowenii, Portugalii i Polski, jak również
indywidualni eksperci z UK, Hiszpanii, Norwegii
i Niemiec. Spotkanie seminaryjne koordynatorów tego
projektu odbyło się w grudniu 2016 r. w Lizbonie.
• IMPEA (Facilitating Implementation of European
Approach for Quality Assurance of Joint Programmes)
– celem projektu była realizacja działań na rzecz
wsparcia skutecznego wdrożenia tzw. European
Approach to Quality Assurance of Joint Programmes.
Projekt był realizowany przez konsorcjum projektowe:
Polska Komisja Akredytacyjna – koordynator projektu;

•

•

•

Quality Assurance in Higher Education – Belgia;
AQAS – Niemcy; Unibasq – Agencia de Calidad del
Sistema Universitario Vasco – Hiszpania; Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Polska;
Universidad de la Iglesia de Deusto – Hiszpania;
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie –
Polska; Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg
– Niemcy. W ramach programu w czerwcu 2016 r.
w Barcelonie obyła się konferencja Impact Evoluation
of Quality Managment in Higher Education.
Universities of the Future – projekt służył
wypracowaniu nowego modelu współpracy uczelni,
przedsiębiorstw i rządów. Spotkanie robocze odbyło
się w styczniu 2018 r. w Porto.
DEQAR – głównym celem projektu było stworzenie
bazy raportów i decyzji kluczowych z punktu
widzenia
podnoszenia
jakości
kształcenia.
W ramach programu w marcu 2018 r. członkowie
PKA uczestniczyli w warsztatach w Bonn, a w maju
2018 r. – w Rzymie.
DASHE (Development Assessment and Validation of
Social Competences in Higher Education) – projekt
koncentrujący się na problematyce kształtowania,
weryfikowania
i
walidowania
kompetencji
społecznych w szkolnictwie wyższym.

European Consortium for Accreditation in Higher
Education – Holandia; European Association for
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ZESTAWIENIE
KLUCZOWYCH
WYZWAŃ
NA LATA 2020–2023

We współczesnym świecie szybko zmieniających się
tendencji i postępującej w niemal wszystkich obszarach
życia cyfryzacji kluczowym wyzwaniem stojącym przed
całym sektorem szkolnictwa wyższego – w tym Polską
Komisją Akredytacyjną – będzie nie tylko nadążenie
za tymi zmianami, ale przede wszystkim dostosowanie się
do nich. W minionej kadencji było to widoczne bardziej
niż kiedykolwiek wcześniej. Weszły wtedy bowiem
w życie zmiany o charakterze systemowym, które
wymusiły reformę samych uczelni. Wzmocnienie roli
rektorów szkół wyższych przy jednoczesnym osłabieniu
znaczenia wydziałów czy rezygnacja z tzw. minimum
kadrowego to tylko niektóre z fundamentalnych

Od samego początku pracom Komisji przyświecała
nadrzędna wartość, jaką jest dobro społeczne, gdyż to m.in.
właśnie od jakości kształcenia zależy rozwój społeczno- gospodarczy państwa. Jedno z kluczowych wyzwań, przed
którymi stoi zarówno Komisja, jak i cały sektor szkolnictwa
wyższego, wymaga przede wszystkim zmiany sposobu

Ważnym czynnikiem reorganizującym funkcjonowanie
szkolnictwa wyższego były zmiany w zakresie zarządzania
uczelnią. Ustawodawca za podstawową jednostkę
uznał uczelnię (dotychczas był to wydział), rozszerzając
jednocześnie kompetencje rektorów, podczas gdy
w poprzednim systemie uczelnie były raczej federacjami
wydziałów aniżeli zwartymi jednostkami organizacyjnymi.
W poprzednim systemie uczelnie były raczej federacjami
poszczególnych wydziałów aniżeli zwartą jednostką
organizacyjną. Efekty tych zmian będą zauważalne
i możliwe do głębszego przeanalizowania dopiero w
nadchodzących latach. W opinii ustawodawcy centralizacja
procesów zarządczych ma ułatwić profesjonalizację

zmian wynikających z nowego ładu prawnego. Ustawy
i towarzyszące im rozporządzenia dotyczyły również

myślenia o kształceniu. Większość kierunków studiów
prowadzonych na polskich uczelniach to kierunki o profilu

zarządzania uczelnią, a w przypadku kształcenia – wpłynąć
na wyższy poziom interdyscyplinarności oraz lepsze
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działalności PKA i stały się przyczynkiem do głębokiej
dyskusji o funkcjonowaniu i roli Komisji we współczesnym
szkolnictwie wyższym. Dyskusji, która doprowadziła
do wniosku, że w nowych realiach prawnych Komisja
winna wypełniać swoją misję z podobną determinacją jak
dotychczas.

ogólnoakademickim. W rezultacie profil praktyczny nie jest
traktowany jako równorzędny profilowi dominującemu.
Dlatego zadaniem PKA będzie podkreślanie, że ta opinia
jest nie tylko niesprawiedliwa, ale wręcz krzywdząca.
Studia o profilu praktycznym oferują bowiem możliwość
lepszego i bardziej pogłębionego transferu wiedzy
pomiędzy uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Co ważne, ich absolwent powinien być wyposażony nie
tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w umiejętności
praktyczne, które sprawią, że jego wejście na rynek
pracy będzie efektywniejsze. Ma to być możliwe głównie
dzięki wykorzystaniu potencjału otoczenia społeczno- gospodarczego w kreowaniu i modyfikacji programów
studiów, co pozwoli na precyzyjniejsze rozpoznawanie
wyzwań stojących przed innowacyjnymi gospodarkami.
Tym samym rolą PKA w kolejnej kadencji będzie zachęcanie
uczelni do rozwijania studiów o profilu praktycznym
opartych na wysoko wyspecjalizowanej kadrze, która
odznaczać się będzie zarówno bogatym doświadczeniem
zawodowym, jak i wysokim poziomem wiedzy.

Kolejne lata to
również działania
podnoszące poziom
umiędzynarodowienia
szkolnictwa wyższego
w Polsce.
wykorzystanie potencjału kadrowego uczelni. Z punktu
widzenia PKA niewątpliwym wyzwaniem, które Komisja
będzie musiała podjąć w związku z tymi zmianami,
jest zaprojektowanie, wdrożenie i przeprowadzanie
procedury – zapowiedzianej w Konstytucji dla nauki –
oceny kompleksowej, która będzie obejmować właśnie
uczelnie. W latach 2011–2016 Komisja dokonywała oceny
instytucjonalnej, której podmiotem były jedynie wydziały.
Tymczasem ustawodawca rozszerzył zakres stosowania
tej procedury, obejmując nią całe uczelnie. Oznacza to,
że zapowiadana ocena kompleksowa będzie znacznie
bardziej
wymagająca
zarówno
pod
względem
organizacyjnym, jak i logistycznym .
Jednym z głównych zadań Komisji od początku jej istnienia
jest identyfikacja dobrych praktyk. Konstytucja dla nauki
zniosła możliwość przyznawania oceny wyróżniającej,
a w jej miejsce wprowadziła tzw. Certyfikaty Doskonałości
Kształcenia w czterech kategoriach: Doskonały kierunek,
Zawsze dla studenta, Otwarty na świat oraz Partner
dla rozwoju. Upowszechnianie oraz budowanie prestiżu
przyznawanych certyfikatów również będzie jednym
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z kluczowych zadań, przed którymi stanie Komisja. Jego
realizacji będą zaś niewątpliwie sprzyjały organizowane
przez PKA Fora Jakości.
Kolejne lata to również działania podnoszące poziom
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.
Z roku na rok rośnie liczba studiujących w naszym kraju
obcokrajowców. Są to w większości studenci pochodzący
z państw byłego bloku wschodniego, którzy studiują
na kierunkach prowadzonych w języku polskim. Jednak
przybywa również kierunków prowadzonych w innych
językach – przede wszystkim w języku angielskim. Dlatego,
przygotowując się do sprostania nowym wyzwaniom,
nie można pominąć współpracy międzynarodowej.
Komisja jest świadoma, że w dalszym ciągu powinna dążyć
do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia procedur
akredytacyjnych, i stale podejmuje działania temu
służące. Inną preferowaną przez Komisję formą
umiędzynarodowienia
systemu
akredytacji
będzie
także
większe
motywowanie
uczelni
do poddawania się międzynarodowym ocenom jakości
kształcenia. Nadchodzące lata to również dążenie
do utrzymania przez Komisję dotychczasowego statusu
w międzynarodowych organizacjach zrzeszających agencje
akredytujące. Spośród strategicznych wyzwań na kolejne
lata nie można też zapomnieć o działaniach wewnętrznych
Komisji, które – zgodnie z założeniami – przyczynią się
do dalszej profesjonalizacji PKA. Myśląc perspektywicznie
i mając na uwadze oczekiwania względem Komisji
(zarówno ze strony interesariuszy wewnętrznych,
jak i zewnętrznych), PKA podjęła działania mające na celu
opracowanie kompleksowej strategii szkoleniowej, która
będzie wdrażana w nadchodzących latach. Na podstawie
dokonanej przez ENQA oceny zewnętrznej oraz analizy
poprzednich praktyk wynikających ze strategii rozwoju
działalności szkoleniowej Komisja zidentyfikowała główne
mankamenty dotychczasowych działań w tej materii.
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z jednej strony zapewnić wszystkim ten sam, wysoki poziom
znajomości procedur stosowanych przez PKA, a z drugiej
strony – uwzględnić specyfikę zadań, które stawiane
są przed osobami pełniącymi poszczególne funkcje.
Co istotne, Komisja będzie musiała także dokonać
ewaluacji tego systemu oraz oceny jego skuteczności.
W celu właściwej realizacji tak postawionych zadań
Komisja w najbliższych latach będzie pracowała nad
wdrożeniem przygotowanej koncepcji działalności
badawczej i analitycznej, której rezultaty zostaną
przedstawione w formie publikacji w polskich
i zagranicznych czasopismach branżowych. Zadanie
to wymaga stałego monitorowania działań analitycznych
podejmowanych przez inne agencje akredytacyjne
na całym świecie, przeprowadzania długofalowych
analiz tematycznych oraz formułowania wynikających
z nich wniosków. Działalność analityczno-badawcza
powinna dostarczać obiektywnych danych dotyczących
zarówno pracy samej Komisji, jak i całego sektora
szkolnictwa wyższego. Dzięki tym przedsięwzięciom
Komisja będzie mogła kontynuować dialog ze wszystkimi
interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Nadchodząca kadencja PKA będzie sprzyjała
podsumowaniom,
a
jednocześnie
refleksjom
dotyczącym zarówno samej działalności Komisji, jak
i rysujących się przed nią i całym sektorem szkolnictwa
wyższego perspektyw. Okazją do tego będą dwa
ważne wydarzenia: koniec perspektywy strategicznej,
przypadający na rok 2020, i dwudziestolecie PKA. Będą
one zapewne połączone z debatami o przeszłości, będą
mobilizowały do przemyśleń na temat teraźniejszości
oraz w naturalny sposób pozwolą spojrzeć w przyszłość.

Zaprojektowany system szkoleń dla członków, ekspertów
oraz sekretarzy zespołów oceniających PKA winien
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