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Wprowadzenie 
 

Kategoriom pojęciowym „jakość kształcenia” i „efekty kształcenia” od dawnych już czasów 

zawsze nadawano wysoką rangę, tym bardziej w rozległym wymiarze wiedzy i działań pedagogicznych. 

Tradycyjne rozumienie tych formuł pojęciowych prowadziło nas najczęściej do problematyki dotyczącej: 

doboru i oceny kadry pedagogicznej, doboru i oceny zespołów uczniowskich oraz akademickich, 

przeróżnych sposobów egzaminowania i oceniania, ale także do warunków i klimatu działań 

pedagogicznych, a szczególnie edukacyjnych. Dzisiaj, głównie w następstwie postanowień i rekomendacji 

Unii Europejskiej, wprowadzono i upowszechniono odpowiednie formuły Krajowych Ram Kwalifikacji 

oraz jakości i efektów kształcenia, a tym samym problemom jakości i efektów kształcenia nadano dalej 

idącą wymowę i rangę, szczególnie w wyjątkowo rozbudowanym systemie regulacji edukacyjnych. 

W art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., 

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) m. in. czytamy: „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi 

w drodze rozporządzenia: 

1. warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia (…); 

3. warunki pracy programowej (…) uwzględniając w szczególności: (…) 

c) działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia - mając 

na uwadze zapewnienie właściwej jakości kształcenia”. 

Oczywiście, podobnych zapisów formalnych przytaczać można więcej, tym bardziej, że zgodnie 

z art. 11 a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym do generalnej regulacji i oceny jakości kształcenia 

w szkolnictwie wyższym powołano i upoważniono do rozległego działania na rzecz jakości kształcenia 

w skali całego kraju - Polską Komisję Akredytacyjną. 

Dziś mamy już niemal wszystkie dokumenty prawne określające planowany i codziennie 

realizowany rytm pracy szkoły wyższej, szczególnie w nowej tonacji jakości i efektów kształcenia. 

W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku już wcześniej (w 2010 r. 

i modyfikacja w 2011 r.) opracowano specjalny dokument uczelniany pod nazwą: „Uczelniany System 

Zapewniania Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku” i mocą uchwały 

Senatu przyjęto go do realizacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych WSHE we Włocławku. 

Jednak w międzyczasie w dniu 18 marca 2011 r. - przyjęto nowelizację ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz zmianie uległa nazwa Państwowej Komisji Akredytacyjnej na Polską Komisję 

Akredytacyjną, stąd zaistniała pilna potrzeba dostosowania rozwiązań uczelnianych do nowej regulacji 

prawnej. 
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W związku z tym w nowej wersji „Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we 

Włocławku w latach 2013-2016” w interesującym nas kontekście ustalono, że „Nadrzędnym celem 

strategicznym WSHE we Włocławku jest zapewnienie abiturientom Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej wysokiego poziomu 

kształcenia, dającego możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz profesjonalnego funkcjonowania w zawodzie”. 

Z kolei w grupie celów strategicznych WSHE we Włocławku napisano, że „Realizacja misji 

WSHE we Włocławku wymaga sprostania następującym celom strategicznym: 

1. Podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia. 

2. Rozwój i doskonalenie struktury wspierającej proces kształcenia. 

3. Wzmacnianie pozycji uczelni w środowisku lokalnym i regionalnym”. 

W rozwinięciu powyższych najogólniejszych ustaleń zastosowano nawet liczne akcenty dotyczące 

także interesującego nas w niniejszym dokumencie problemu jakości i efektywności kształcenia, stąd 

„Uczelniana Strategia Rozwoju” i „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSHE we Włocławku” 

stanowią najbardziej znaczące, przy tym dopełniające się dokumenty, zobowiązujące całą społeczność 

akademicką. W konstrukcji treściowej owych dokumentów w Uczelni kierowano się też dominującymi 

wyznacznikami i kryteriami jakości oraz efektów kształcenia i oceny, które w wersji Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej obejmują: 

A. W odniesieniu do instytucji (np. Wydziału…): 

1. Strategia rozwoju. 

2. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. 

3. Cele i efekty kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych. 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe. 

5. Prowadzenie badań naukowych. 

6. Współpraca krajowa i międzynarodowa. 

7. System wsparcia studentów i doktorantów. 

8. Przepisy wewnętrzne dotyczące zapewniania jakości kształcenia. 

B. W odniesieniu do kierunków studiów: 

1. Koncepcja rozwoju kierunku. 

2. Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji. 

3. Program studiów. 

4. Zasoby kadrowe. 

5. Infrastruktura dydaktyczna. 

6. Prowadzenie badań naukowych. 

7. System wspierania studentów w procesie uczenia się. 
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8. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. 

C. Rodzaje ocen w wyżej skonkretyzowanych przypadkach: 

 ocena wyróżniająca, 

 ocena pozytywna, 

 ocena warunkowa, 

 ocena negatywna, 

 ocena odstąpienie. 

Zakłada się, że powyższe „wprowadzenie” dobrze ukazuje możliwości i powinności uczelnianej 

społeczności akademickiej w jej nowoczesnym podejściu do jakości i efektów kształcenia w szkole 

wyższej. 
 

Założenia i składniki treściowe systemu 
 

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 

2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia - Wewnętrzny 

system zapewniania jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, 

uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia może uwzględniać działania uczelni w zakresie 

zapobiegania i wykrywania plagiatów. 

W następstwie powyższego ustala się następujące główne założenia i składniki treściowe 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku. 
 

1. Idea i główne konieczności 
 

Konieczność stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz osiąganie coraz to lepszych efektów 

kształcenia wymuszana jest wieloma czynnikami, a szczególnie: 

1) potrzebą doskonalenia procesu dydaktycznego oraz aktywnością naukową pracowników Uczelni, 

2) postanowieniami Deklaracji Bolońskiej oraz swoistymi nakazami Europejskich Ram Kwalifikacji 

- sprowadzonymi do trzech głównych deskryptorów: wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, 

3) oczekiwaniami potencjalnych pracodawców absolwentów uczelni, 
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4) współpracą naukową zakładającą także angażowanie się na rzecz realizacji unijnych projektów 

edukacyjnych, 

5) potrzebą dynamicznej współpracy między nauczycielami akademickimi i studentami uczelni, 

a także z przedstawicielami otoczenia zewnętrznego, 

6) wzmacnianiem akademickiego charakteru uczelni, 

7) zwiększającą się konkurencyjnością między krajowymi i zagranicznymi uczelniami. 

Głównie z powyższych, ale także i innych powodów, niezbędne jest systematyczne 

aktualizowanie i bardziej skuteczne realizowanie uczelnianego - Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia. 
 

2. Cele i zadania programowe Systemu 
 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSHE we Włocławku zakłada realizację 

nade wszystko następujących celów ogólnych: 

1) Kształtowanie wśród społeczności akademickiej uczelni systemu wartości, postaw i zachowań 

służących podnoszeniu kultury i poziomu jakości. 

2) Osiąganie stanu, w którym wszystkie działania poszczególnych pracowników będą skierowane na 

realizację strategicznych działań uczelni. 

3) Zapewnienie wypełniania przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych nałożonych w tym 

zakresie przez przepisy prawa oraz kryteria oceny funkcjonowania uczelni stosowane przez 

Polską Komisję Akredytacyjną. 
 

W szczególności owym celom, a także zadaniom programowym nadaje się brzmienie: 

1) ciągłe podwyższanie poziomu jakości kształcenia, 

2) refleksyjne i racjonalne określanie oraz dobór treści kształcenia, stosownie do przyjętych 

w strukturze ram kwalifikacji deskryptorów, 

3) formułowanie optymalnie traktowanej dokumentacji programowej, w tym szczególnie sylabusów 

przedmiotowych, 

4) systematyczne informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, o sposobie 

kształcenia, kierunkach i specjalnościach, warunkach studiowania, obowiązkach i prawach 

studiujących, 

5) ciągłe poszerzanie wymiarów i jakości współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, w tym 

przez stwarzanie studentom perspektyw studiowania na zagranicznych i krajowych uczelniach, 

6) systematyczne monitorowanie i upowszechnianie właściwości uczelnianego procesu kształcenia, 
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7) budowanie systemu identyfikacji z Uczelnią, m. in. poprzez stwarzanie możliwości dla 

poszerzonego działania Klubu Absolwentów WSHE we Włocławku i przedstawicieli otoczenia 

zewnętrznego. 
 

3. Realizacja procesu kształcenia w strukturach uczelnianych obejmuje: 
 

1) roczne sprawdzanie zgodności kształcenia ze standardami i wzorcowymi efektami kształcenia, 

2) systematyczne kontrolowanie warunków realizowania zajęć programowych, 

3) bieżącą analizę organizacji i przebiegu zajęć dydaktycznych nauczycieli i studentów, 

4) nieustanną troskę o doskonalenie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego oraz 

wzbogacenie go najnowszymi i najbardziej skutecznymi metodami i środkami dydaktycznymi 

oraz medialnymi, 

5) szczególną troskę kierownictwa ogniw strukturalnych Uczelni oraz członków komisji 

egzaminacyjnych o należyte przygotowanie i przeprowadzanie etapu finalizacji studiów 

wyznaczonych programem studiowania, 

6) nawiązywanie kontaktów badawczych i doradczych z absolwentami WSHE we Włocławku i ich 

strukturami organizacyjnymi, 

7) pozyskiwanie i analizowanie opinii pracodawców o poziomie przygotowania zawodowego 

zatrudnionych absolwentów i jakości kształcenia w Uczelni, 

8) monitorowanie opinii społeczeństwa regionu o Uczelni, 

9) systematyczny kontakt z potencjalnymi pracodawcami w celu określania ich oczekiwań wobec 

kwalifikacji i kompetencji absolwentów, 

10) wprowadzenie zintegrowanego systemu zwrotnej komunikacji między poszczególnymi 

strukturami uczelni. 
 

4. Przebieg i wartość oceny jakości oraz efektów kształcenia w strukturach uczelnianych 
i w skali całej Uczelni 

 

1) Kontroli i ocenie podlegają wszystkie strukturalne składniki szeroko rozumianego procesu 

naukowo-dydaktycznego, tj.: 

a) strategiczne, określane w uczelni cele kształcenia, 

b) program i treści kształcenia, prezentowane studentom m. in. w postaci sylabusów 

przedmiotowych, 

c) nauczyciele akademiccy, powołani do realizacji ściśle określonych zadań naukowo-

dydaktycznych, ich kwalifikacje i kompetencje oraz odpowiednie działania, 
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d) studenci, ich motywacje studiowania, ich autentyczne zaangażowanie i odpowiedzialność, ich 

wyniki studiowania (określane przez nauczycieli rzetelnie, ale i wymagająco, zgodnie z tzw. 

krzywą Gaussa), wreszcie ich opinie o zasadach funkcjonowania struktur uczelnianych oraz 

o pracy nauczycieli, 

e) praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne wyznaczone i określone 

programami i planami studiów, a skonkretyzowane w odpowiednich dokumentach 

uczelnianych i wydziałowych. 

2) W całym tym postępowaniu zakłada się należyte akcentowanie deskryptorów - wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych studentów realizujących 

i finalizujących swoje studia. 

3) W toku formułowania ocen ogólnych dla kierunków i specjalności studyjnych, dla struktur 

wydziałowych oraz dla całej uczelni, brane będą też pod uwagę odpowiednie ankiety wypełniane 

przez nauczycieli i studentów (stanowiące załączniki do niniejszego dokumentu uczelnianego - 

załącznik numer 1 i załącznik numer 2). 

4) Przyjmuje się, że znaczącą podstawą oceny pracy nauczycieli, a także studentów, stanowią też 

hospitacje ich zajęć - prowadzone przez odpowiednich dla wydziału dziekanów i dyrektorów 

instytutów oraz upoważnionych profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych (załącznik numer 3). 

5) Ocenie podlegają prace dyplomowe dobierane losowo, przygotowane pod kierunkiem 

określonych nauczycieli akademickich. Oceny dokonuje dziekan lub dyrektor instytutu, 

względnie powołana przez dziekana komisja. 

6) W celu zagwarantowania optymalnej realizacji wewnętrznego systemu - ustala się Wydziałowe 

Systemy Zapewniania Jakości Kształcenia oraz odpowiednie komisje odpowiedzialne za ich 

realizacje. Komisje przygotowują arkusze służące weryfikacji efektów kształcenia w ramach 

Wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 

5. Rola kierownictwa Uczelni oraz wydziałów i instytutów w realizacji uczelnianego systemu 
oceny jakości i efektów kształcenia 

 

W ogólnym podejściu chodzi nade wszystko o rolę: inicjatywną, organizacyjno-realizacyjną, 

koordynacyjną, kontrolną i oceniająco-wartościującą. Toteż przyjmuje się, że: 

1) Rektor powołuje Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku oraz na wniosek Pełnomocnika akceptuje skład Uczelnianej 

Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. W skład komisji wchodzą: 

a) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 
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b) Prorektor, 

c) dziekani poszczególnych wydziałów, 

d) przedstawiciele studentów, 

e) przedstawiciele otoczenia zewnętrznego, 

f) inne zaproszone osoby. 

2) Rektor powołuje trzyosobową Komisję ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i ustala 

jej zakres działania (§ 66 i § 67 Statutu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku). 

3) Dziekan po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 

kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego Radzie 

Wydziału ocenę jakości efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu 

kształcenia. 

4) Pełnomocnik raz w roku ustala odpowiednią notę informacyjno-sprawozdawczą dotyczącą oceny 

jakości i efektów kształcenia dla Rektora i przekazuje społeczności akademickiej. 

5) Wszystkie decyzje stanowiące o jakości i efektach kształcenia podejmuje Rektor Uczelni, z kolei 

dotyczące wydziału - dziekan wydziału (w miarę możliwości - w konsultacji z Pełnomocnikiem). 
 

6. Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia a przyszłość 
WSHE we Włocławku 

 

Skuteczna realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WSHE 

we Włocławku i efektów kształcenia powinna nade wszystko gwarantować i prowadzić Uczelnię do: 

1) systematycznego doskonalenia i podwyższania jakości kształcenia, zgodnie z oczekiwaniami 

społecznymi i wymaganiami współczesnego rynku pracy, 

2) realizowania przejrzystej polityki kadrowej, nasyconej troską o wysoki poziom kadry naukowo-

dydaktycznej, podatnej na nowoczesne działanie, 

3) pozyskiwania w toku corocznych działań rekrutacyjnych odpowiedniej liczebności kandydatów 

do rzetelnego studiowania, a tym samym nadawanie uczelni wymiarów rzutujących na jej 

swobodne funkcjonowanie - także w aspekcie finansowym, 

4) powoływania w uczelni nowych kierunków i specjalności studyjnych - zgodnie ze zmieniającymi 

się oczekiwaniami rynku pracy i gospodarki, 

5) aktywnego uczestniczenia uczelni w budowaniu lokalnego i regionalnego społeczeństwa wiedzy 

i pracy - przygotowanego w stopniu co najmniej zadowalającym w kształtowaniu podstaw 

cywilizacyjnych XXI wieku, 
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6) takiego osadzenia uczelni w środowisku Włocławka, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, aby jej 

powiązania z różnymi społecznościami - osób uczących się, pracujących i w wieku senioralnym - 

stawały się ważnym czynnikiem skutecznego i optymalnego rozwoju - z myślą o bliższej i dalszej 

przyszłości Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. 
 

Załączniki: 
 

1. Kwestionariusz ankiety dotyczącej pracy nauczyciela akademickiego WSHE we Włocławku. 

2. Kwestionariusz ankiety dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych przez studentów. 

3. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych w WSHE we Włocławku. 

 
 
 
 
 
Źródła wykorzystane w toku opracowywania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 
 

1. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej - pod redakcją H. Bednarczyka i A. Shklyara. Radom-Warszawa 

2006. 

2. Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji - pod redakcją H. Bednarczyka (i innych). 
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