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Struktura
• Wstęp.
• Nowelizacja ustawy o Szkolnictwie wyższym a KRK
– podstawowe pojęcia i definicje.
• Działania na poziomie uczelni – zmiany
programów kształcenia.
• Nowe kategorie opisu programów kształcenia.
• Procedury wprowadzania zmian i poprawy
jakości.
• Zakończenie.

Przyczyny nowelizacji ustawy z dn.
18.03.2011 dot. SW w Polsce
Polska wraz z 28 innymi krajami Europejskimi podpisuje w
1999 tzw. Deklarację Bolońską. Realizacja postulatów DB
ma przyczynić się do stworzenia Europejskiego Obszaru
Kształcenia. Wymaga to:
1. Wprowadzenia jednakowych standardów kształcenia
w EU, które umożliwią mobilność studentów i
porównywalność dyplomów.
2. Wdrożenia strategii „uczenia się przez całe życie”
3. Wypracowanie mechanizmów pozwalających lepiej
dostosować proces edukacji do wymagań rynku pracy.
4. Poprawa jakości dydaktyki w Polsce.

Nowa Ustawa o SW a KRK
Ustawa z dn. 18 marca 2011 nowelizująca Prawo
o szkolnictwie wyższym wprowadza Krajowe
Ramy Kwalifikacji jako nowe narzędzie opisu i
organizacji standardów kształcenia w Polsce.
Standardy zawarte w KRK wyznaczają zbiór
reguł, procesów i efektów kształcenia jakim
podlega SW w Polsce. Standardy te zgodne są z
przepisami i wytycznymi prawa Unii
Europejskiej.

Kwalifikacje
„Kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone
dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym
dokumentem wydanym przez uprawnioną
instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych
efektów kształcenia” Art. 2 ust. 1 pkt 18b.
„Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych uzyskanych w procesie
kształcenia przez osobę uczącą się” Art. 2 ust. 1 pkt
18c.

Nowy system pojęć Ustawy PSW
• Obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z
zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w
przypisach art. 3 ustawy z dnia 14 III 2003 o stopniach
naukowych i tytule naukowym
• Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub
kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w
sposób określony przez program kształcenia
• Program kształcenia – opis określonych przez uczelnię
spójnych efektów kształcenia, zgodny z KRK dla SW,
oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do
osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do
poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

Obszary kształcenia
W KRK wyróżnia się 8 obszarów kształcenia, obejmujących
grupy nauk:
1. Humanistycznych.
2. Społecznych.
3. Ścisłych.
4. Przyrodniczych.
5. Technicznych.
6. Medycznych.
7. Rolniczych.
8. Dotyczących sztuki.
Dla każdego obszaru kształcenia Rozporządzenia Ministra
określają „wzorcowe efekty kształcenia”.

Poziomy i profile kształcenia
Poziom kwalifikacji:
I – licencjat, inżynier
II – magister
III – doktor
Profile:
1. Ogólnoakademicki.
2. Praktyczny.

Program kształcenia
1. Efekty kształcenia dla określonego kierunku.
2. Program studiów, czyli opis procesu
prowadzącego do uzyskania tych efektów:
a) Plan studiów
b) Opis poszczególnych modułów kształcenia:
punkty ECTS, typy zajęć, metody dydaktyczne,
sposoby oceny.

Moduł – pojedynczy przedmiot, grupa przedmiotów
danej specjalności, „praktyka”, „zajęcia w terenie”

Kierunki i programy kształcenia
Lista kierunków i programów studiów jest
otwarta. Uczelnie mające uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego dr hab., zgodnie
z określoną w statucie misją i strategią rozwoju
mogą tworzyć własne kierunki i autonomiczne
programy. Prawo takie mają także uczelnie bez
uprawnień do nadawania stopnia dr hab.,
jednak dopiero po pozytywnej ocenie Polskiej
Komisji Akredytacyjnej.

Programy studiów
Programy studiów mają być opisane w
kategoriach efektów kształcenia dla
poszczególnych modułów zajęć. EK traktuje się
jako nadrzędne wobec treści, metod
dydaktycznych, sposobów oceniania. Programy
studiów obejmujące m. in. plany i opisy
przedmiotów powinny być tworzone w oparciu o
wcześniej zdefiniowane EK.

Poziomy definiowania efektów kształcenia (EK)
EK w Europejskich Ramach Kwalifikacji
Unia Europejska

EK w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Sz. W.
Opracowane dla całej Polski

EK w 8 obszarach kształcenia
Opracowane dla całej Polski (Rozporządzenia Ministra)

EK dla programów kształcenia
Opracowane i zatwierdzone przez senat uczelni

EK dla programów studiów
Opracowane i zatwierdzone przez senat uczelni

Moduł 1

Moduł 2

…

Moduł n

Kategorie efektów kształcenia
1. Wiedza – zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad,
teorii, doświadczeń przyswojonych przez osobę
uczącą się
2. Umiejętności – zdolność wykorzystania wiedzy oraz
wyćwiczonych sprawności do wykonywania zdań oraz
rozwiązywania problemów.
3. Kompetencje społeczne – zdolność do
autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez
całe życie, sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania z innymi w roli członka
lub lidera zespołu.

Język opisu – taksonomia Blooma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wiedza.
Tworzenie – nowych idei i produktów (konstruować,
projektować).
Ocenianie – wydawanie sądów i opinii (uzasadniać,
formułować).
Analizowanie – rozróżnianie składowych informacji
(oceniać, rozpoznawać).
Stosowanie – wykorzystanie nabytych inf. w nowy sposób
(organizować, produkować).
Rozumienie – interpretowanie idei i koncepcji
(klasyfikować, wyjaśniać).
Zapamiętywanie – przywoływanie informacji (powtarzać,
przywoływać).

Domena psychomotoryczna
(umiejętności)
1. Tworzenie – nowych wzorców (konstruować,
projektować).
2. Działanie - w sytuacjach nietypowych (adaptować,
zmieniać).
3. Wykonanie – u. mechanicznego wykonywania zadań
(składać, remontować).
4. Odtwarzanie – u. do naśladowania (kopiować,
śledzić).
5. Przygotowanie – gotowość do działania (rozpoznawać,
ukazywać).
6. Postrzeganie – u. używania zmysłów (wybierać,
rozróżniać).

Domena afektywna (uczucia, postawy)
1. Charakteryzowanie – nabycie stałych cech
zachowania (weryfikować, kwalifikować).
2. Organizowanie – u. tworzenia spójnego systemu
(integrować, zarządzać).
3. Wartościowanie – u. oceny zjawisk i zachowań
(formułować, usprawiedliwiać).
4. Odpowiadanie – u. reagowania (dyskutować,
wygłaszać).
5. Otrzymywanie – gotowość do słuchania (pytać,
opisywać).

Przykład opisów obszarowych: n. przyrodnicze, II st., profil
ogólnoakademicki, W, U, K

Przykład opisów kierunkowych: II st. chemia przemysłowa
WIEDZA
Ma wiedzę w zakresie chemii ciała stałego, technologii chemicznych, obliczeń
teoretycznych i modelowania procesów chemicznych
Odtwarza najnowsze i najważniejsze technologie stosowane w przemyśle syntez
związków organicznych i nieorganicznych, wytwarzania specyficznych
chemikaliów i kosmetyków
UMIEJĘTNOŚCI
Analizuje nowoczesne techniki do prowadzenia procesów chemicznych o
znaczeniu przemysłowym. Projektuje i wykonuje badania nad udoskonalaniem
przemysłowych procesów chemicznych.
Potrafi opracować raport naukowy z przeprowadzonych badań i obserwacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Organizuje i integruje prace w zespole. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych

Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Procedury sprawdzania osiągniecia
efektów
Procedury mają być określone i stosowane
zarówno w odniesieniu do poszczególnych
przedmiotów (modułów – grup przedmiotów)
jak i całych programów. Efekty kształcenia
powinny być mierzalne, tzn. ich określenie wiąże
się z koniecznością wyznaczenia metody
pozwalającej stwierdzić, czy zostały one
osiągnięte przez studenta. Metody powinny
weryfikować stopień osiąganych efektów w
zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uwagi praktyczne
Zdefiniowane EK dla danego kierunku, programu
kształcenia, modułu powinny być:
1. Realistyczne – możliwe do osiągnięcia przez
najsłabszego studenta.
2. Weryfikowalne – mierzalne.
3. Niezbyt liczne – warunkiem zaliczenia
modułu, ukończenia kierunku jest osiągnięcie
wszystkich zakładanych EK.

Formy prowadzenia zajęć i metody
kształcenia
• Żaden akt prawny nie definiuje listy dozwolonych
typów zajęć na uczelni – wykład, ćwiczenia
audytoryjne, seminaria, zajęcia laboratoryjne,
zajęcia projektowe. Uczelnia może wprowadzać
nowe formy.
• Każda forma zajęć wprowadza określone treści
(tematy) i angażuje metody kształcenia. Postuluje
się wprowadzanie do procesu dydaktycznego
metod uczenia ukierunkowanego problemowo,
poszukiwania innowacyjnych technik i narzędzi
stymulujących wszechstronny rozwój studenta.

Metody weryfikacji
Postuluje się by metody dydaktyczne były jak
najbardziej zróżnicowane, a sposoby oceniania
adekwatne w tym sensie by mierzyć zdobytą
wiedzę, nabyte umiejętności, wyuczone
postawy. Mogą one przybierać formy ocen
pisemnych sprawozdań z pracy indywidualnej
lub grupowej, prezentacji i referatów, projektów
otwartych, esejów problemowych, dzienników
refleksji, portfolio.

Zakończenie
1. Struktura zmian w Polskiej dydaktyce.
2. Podstawowe pojęcia reformujące system –
kwalifikacje, efekty kształcenia, obszary,
profile, programy.
3. Przykłady opisów dla konkretnych kierunków.
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