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Szanowny Pan

dr hab. Przemyslaw Czamek, prof. KUL
Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

w zwiqzku z postulatami dzialajqcego przy KRASP Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia

Nauczycieli dotycz4cymi tworzenia warunk6w sprzyjajqcych podnoszeniu jako6ci

ksztalcenia nauczycieli, przekantjg Panu Ministrowi do rozwahenia propozycje
Prezydium KRASP w przedmiotowej sprawie.

Prezydium KRASP dostrzega problemy zar6wno w zakresie przyznawania

uprawniefr do prowadzenia studi6wksztalc4cychnatczycieli, jak rownie?w zakresie

zapewnienia jakoSci ksztalcenia podyplomowego. Standard ksztalcenia nauczycieli

naklada ostre wymagania na studia podyplomowe, ale zgodnie z ustaw4 sfudia te nie

podlegaj 4 akredytacj i.

Zgodnie z Ustaw4 Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce z dnia2}lipca 2018 roku
ksztalcenie nauczycieli moLe prowadzil uczelnia, kt6ra posiada odpowiedni4

kategorig naukow4 w dyscyplinie, do kt6rej jest przyporz4dkowany kierunek tych

studi6w. Uwahamy jednak, 2ekategoia naukowa przyznawanauczelni nie stanowi

odpowiedniego kryterium jako6ciowego i nie powinna decydowa6 o prawie do

ksztalcenia nauczycieli.

Proponuj emy podj gcie nastgpuj 4cych dzialair

1. Postulujemy, aby docelowo uprownienia do prowadzenia studi|w ksztalcqcych
nauczycieli rozpatrywat, jak uprawnienia do prowadzenia studi1w na innych
kierunknch. W szczeg6lnoici nie przywolywat lcryterium prowadzenia badari
i posiadania odpowiedniej kategorii, a bazowat na wynikach alcredytacji PKA.

2. Ksztalcenie nauczycieli powinno sig znalelt pod szczeghlnym nadzorem PKA, na
co juz istniejq warunki prowne - w PKA istnieje specjalny zesp1l zajmujqcy sig
lrsztalceniem nauczycieli. Zesphl ten powinien intensywnie weryfikowat
realizacj g standardu ich ks ztalcenia.

3. Ze wzglgdu na istotny interes spoleczny, wspomniany wyiej zesphl PKA mdglby
uzyskat uprawnienie do kontroli studi|w podyplomowych przygotowujqcych do
wykonlwania zawodu nauczyciela. Ze wzglgdu nq duzq liczbg takich studi6w,
nalezaloby do realizacji tego dodatkowego zadania odpowiednio doposa2yt
PKA, tak kndrowo iak i finansowo.
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Uwazamy, 2e warto uregulowa6 kwestie studi6w podyplomowych
w przygotowywanym rozporzqdzenht, o wymaganych kwalifikacjach
nauczycielskich, kt6re moze nalcladatwarunki na opis kwalifikacji uzyskanychprzez
nauczyciela na studiach podyplomowych.

Z wyraz$ni szacunku

prof. dr. hab. inp. Arkadiusz Mqzyk
Przewodnr'cz4cy KRASP


