
 

 

Informacja o spotkaniu w dniu  2.12.2020 

W dniu 2.12.2020, godz.16.00-17.30, w trybie odbyło się w trybie zdalnym drugie Posiedzenie 

Komisji ds. Akredytacji i Rankingów,  zgodnie z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad: 

1. Powitanie Państwa Rektorów, członków KAiR; 

2. Część merytoryczna  

3. Część organizacyjna 

4. Informacje bieżące  

5. Sprawy różne i wniesione 

W dyskusji udział wzięli: Danuta Zawadzka, Radzisław Kordek, Janusz Moryś, Tomasz 

Szubrycht, Teofil Jesionowski, Stanisław Mocek, oraz Tomasz Szapiro 

 

Ad. 2. Część merytoryczna. Po otwarciu spotkania, w części merytorycznej członkowie KAIR 

kolejno zreferowali doświadczenia związane z zapewnieniem jakości ich kształcenia ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii. Okazało się, że uczelnie posiadają aktywne 

uczelniane i wydziałowe struktury zajmujące się jakością kształcenia. Niektóre uczelnie 

posiadają własne systemy ewaluowania pracowników naukowo – dydaktycznych i 

dydaktycznych po różnym kątem. 

W dyskusji wskazywano też na znaczny obszar pozornych działań w systemach zapewnienia 

jakości kształcenia i ich ograniczone działanie, szczególności wcześniej - w związku z niską 

stopą zwrotu ankiet studenckich, a z początkiem pandemii– zaniechaniem ankietyzacji lub jej 

ograniczeniem do pozyskiwania informacji zwrotnej o regularności i atrakcyjności zajęć w 

warunkach zawieszenia hospitacji oraz o sposobie realizacji zajęć i stopniu osiągania 

założonych efektów uczenia się. Uczelnie, gdzie zwrot ankiet studenckich sięga 65-70% 

osiągnęły ten wysoki wskaźnik dzięki bodźcom motywacyjnym. Temat otwarty to proces 

weryfikacji tej informacji. 

Na omawianych uczelniach na ogół szybko powstały systemy elastycznego prowadzenia zajęć 

zdalnych w oparciu o dostępne komunikatory (zwykle Microsoft Teams). Wystąpiły problemy 

z kompetencjami informatycznymi studentów i kadry. W okresie pandemii jakość nauczania 

zdalnego jest monitorowana poprzez obowiązkowe nagrywanie zajęć, kolokwiów i egzaminów 

kolokwiów oraz poprzez sprawozdawczą ankietyzację wykładowców.  

Wsparciem dla uczelni były wewnętrzne regularne webinaria oraz konferencje (m.in. 

prorektorów uczelni technicznych dotyczące zaleceń ministerialnych. Przywoływano 

przykłady udostępniania w okresie pandemii pomieszczeń z dostępem do komputerów z 

kamerkami oraz możliwości wypożyczenia sprzętu. Uczelnie zatrudniły firmy oferujące 

edukacyjny konsulting (najczęściej Index Copernicus), a także ciała kolegialne, które 

przeprowadziły akcje informacyjne dla pracowników. Powstały dokumenty rekomendujące 

strategie publikacyjne uzasadnione efektem konsultingu zapowiadającym zagrożenie utratą 

uprawnień oraz systemy preferencji dla pracowników, którzy skutecznie publikują w 

renomowanych czasopismach. Występują przypadki, gdy przepisy dla ewaluacji uczelni 

przenoszone są na ewaluację pracowników (skłanianie do przejście na etaty dydaktyczne oraz 

wynagradzania motywujące do optymalizacji wskaźników ewaluacyjnych). Natomiast uczelnie 



medyczne funkcjonują w strumieniu publikacyjnym bardzo obfitym i bardzo wysoko 

punktowanym i są klasą sama dla siebie nieporównywalną z innymi.  

W uczelniach technicznych zajęcia laboratoryjne odbyły się nieraz w pomniejszonych grupach 

i przesunęły się do końca wakacji. Na uczelniach medycznych, w których kształcenie ma 

charakter praktyczny i polega na kontakcie z chorym, zostały więc szczególnie dotknięte w 

czasie pandemii. Problemy powiększył także zewnętrzny wymóg tworzenia łóżek covidowych 

oraz praca studentów w szpitalach, co dezorganizowało obowiązkowy cykl zajęć.                                 

W przypadku uczelni medycznych zdalne egzaminy są fikcją, więc zapadały decyzje o 

organizacji egzaminów wyłącznie stacjonarnych. W trosce o jakość kształcenia wprowadzono 

systemy kontroli, komunikaty i zarządzenia dotyczące wiarygodności danych. Dodatkową 

okolicznością były specyficzne standardy uznawalności dyplomów w Polsce (w Izbach 

Lekarskich) i w Unii Europejskiej, m.in wymóg przynajmniej minimalnej ilości zajęć 

praktycznych. Podejmowane są próby stworzenia systemu weryfikacji praktycznej 

wykorzystujący centra symulacyjne w polskich uczelniach medycznych w Polsce. Akredytacje 

zewnętrzne (cykliczne audyty) oraz światowe standardy uznawania dyplomu dotyczą też 

uczelni wojskowych. 

W dyskusji podjęto też temat uczelni finansowanych z pozabudżetowych źródeł (tzw. uczelni 

prywatnych i społecznych). Wskazywano, że systemy zapewnienia jakości kształcenia są w 

nich rozbudowane i mogą być źródłem interesujących dobrych praktyk. Badania jakości 

kształcenia są zwykle prowadzone dorocznie, zwrot z ankiet oceny pracowników przez 

studentów sięga połowy populacji, oddzielne prowadzone są także badania satysfakcji 

studentów. W trakcie pandemii 72 % studentów było zadowolonych z zajęć prowadzonych w 

systemie kształcenia zdalnego. 

Inne sygnalizowane problemy 

 Państwowa Komicja Akredytacyjna  - nagrywanie obron, egzaminów, repozytoria. 

 Rankingi i efekt skali: małe uczelnie nie mają szans zwłaszcza w kryteriach dotyczących 

ocen absolwentów przez pracodawców. 

 Niestabilność podejścia do ewaluacji, niejasne terminy ewaluacji oraz kształt wykazu 

czasopism.  

 Brak możliwości uznania efektów przypisanych praktykom zawodowym dla osób 

czynnych zawodowo po momencie rekrutacji. 

 W przypadku kształcenia hybrydowego powstają problemy z zakwaterowaniem, a także 

- z bezpieczeństwem uczestników zajęć i egzaminów. Szczególne problemy fluktuacji 

wyjazdowo-przyjazdowej dotyczą głownie studentów zagranicznych (obostrzenia 

międzypaństwowe). 

 obawy budzą medyczne akredytacje zagraniczne, głównie amerykańskie, którym 

uczelnie podlegają regularnie i do których ciągle trwają przygotowania, weryfikowane 

będą także warunki kształcenia zdalnego na forach międzynarodowych.  

 Problemu nisko-licznych grup studentów na wybranych kierunkach. 

 Ranking Fundacji Perspektywy nie docenia w kryteriach odpowiednio wysoko jakości 

kształcenia – wskaźniki jakości badań naukowych i badanie absolwentów przeważają 

nadmiernie. 

Wnioski i uzgodnienia 

1. Potrzebne jest badanie diagnostyczne poświęcone problematyce E.A. i R. w Polsce 

poprzedzone pilotażem. 

2. Wskazane jest zbudowanie banku dobrych praktyk w obszarze ewaluacji, akredytacji i 

rankingów i udostępnienie go uczelniom. 



3. Wskazane jest podjęcie kontaktu z PKA w celu wymiany opinii i rozważenia celowości 

i zakresu ewentualnej współpracy  

Ad. 3. Część organizacyjna. Ustalono terminy następnego spotkania oraz potwierdzono 

tematykę dalszych spotkań. 

Ad. 4. Informacje bieżące. 

 Omówiono:  

1. opinię Komisji Nauki KRASP Uchwała KRASP 
https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/list201124_MEiN-

opiniaKN_ewaluacja.pdf, dotyczącą ministerialnych rozwiązań ewaluacyjnych, 

2. raport Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej o opiniach studentów na temat 

jakości kształcenia (https://psrp.org.pl/publikacje/,   

3. sesję konferencji LUMEN  2020 poświęconą ocenom jakości kształcenia oraz 

symulatorowi ewaluacji (LUMEN 2020 https://lumen.edu.pl/program/; SEDN, 

Symulator). 

 

Obrady prowadziła: 

Przewodnicząca Komisji DS. Akredytacji i Rankingów 

Prof. dr. hab. Jolanta Rudzka Habisiak 
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