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Rok po wprowadzeniu KRK
dla Szkolnictwa Wyższego
 Uczelnie przystosowały programy studiów do wymogów ustawowych,
korzystając z obszarowych efektów kształcenia i z wzorcowych efektów
kształcenia dla wybranych kierunków.
Część programów została poddana formalnej weryfikacji.
Żaden program nie został zweryfikowany przez wszystkich interesariuszy po
zakończeniu cyklu studiów
Wprowadzenie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia miało w
niektórych uczelniach charakter formalno – rytualny.
Wnioski co do stanu realizacji zmian związanych z wprowadzeniem KRK dla
Szkolnictwa Wyższego wyciągane na obecnym etapie są z powodu wymienionego
powyżej niepełne i mają jedynie charakter wstępnej oceny.
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Krajowe Ramy Kwalifikacji
Efekty kształcenia dla
obszarów

Program kształcenia:
 Efekty kształcenia dla
kierunku
 Opis metod ich realizacji
 Opis metod ich ewaluacji

Tworzenie programu metodą
weryfikacji (bottom up)
Możemy wykorzystać istniejący, sprawdzony program kształcenia, ale nie on jest
punktem wyjścia. Są nim opracowane efekty kształcenia w stosunku do których
weryfikujemy moduły programu.
Wyłonione dla programu
studiów efekty kształcenia

Istniejący program
studiów

Weryfikacja

Program studiów po weryfikacji

Bottom of the class

LO

?

LO
Istniejący program

?

LO

?

LO

LO

?

?

Obszarowe LO

?

LO

„Siedem grzechów głównych”
najczęściej popełnianych
1. Dopisywanie efektów kształcenia do istniejącego programu „dopisywanie efektów do siatki”
2. Wadliwie stosowana punktacja ECTS
3. Niedostateczna elastyczność programów studiów
4. „Ręczne sterowanie” wyborami studentów
5. Niedocenianie i pomijanie generycznych efektów kształcenia
6. Programy niesprzyjające mobilności
7. Unikanie programów o profilu praktycznym spowodowane obawą
przed „obniżeniem wartości” uczelni, wydziału, kierunku.

Przykłady (nie)dobrych praktyk
∗ Brak przepływu informacji o KRK pomiędzy uczelniami a interesariuszami
∗ Studenci nie są informowani o zakładanych efektach kształcenia (zawieszenie na stronie internetowej
nie zawsze wystarcza)
∗ W ankietach absolwentów brak pytań dotyczących bezpośrednio efektów kształcenia
∗ Podział modułów na „nasze” i „nie nasze” i odpowiednie przeszacowanie lub niedoszacowanie ECTS
∗ Brak nawyku właściwego redagowania efektów kształcenia – w niewielkim stopniu stosowane action
verbs i wzorów międzynarodowych.
∗ Powielanie efektów kształcenia z niewielkimi zmianami w ramach jednego programu kształcenia
∗ Mylenie efektów z zakresu wiedzy, umiejętności kognitywnych, kompetencji społecznych
∗ Nadmierna szczegółowość efektów kształcenia nawet na poziomie modułu
∗ Podział efektów na kategorie w ramach modułu (???)

Taksonomia Blooma – Andersona
Domena kognitywna
Tworzenie nowych idei i produktów

Tworzyć, konstruować, projektować,
pisać, formułować, rozwijać, składać

Ocenianie, tworzenie sądów i opinii

Formułować ocenę, uzasadniać,
kompilować, uogólniać, modyfikować,
organizować, podsumowywać

Analizowanie – rozróżnianie
poszczególnych składowych
informacji

Analizować, testować, rozpoznać,
ułożyć, rozdzielać,

Stosowanie – wykorzystanie
nabytych informacji

Wdrażać, budować, rozwijać,
interpretować, obliczać, produkować

Rozumienie – interpretacja
koncepcji i idei

Wyjaśniać, przetłumaczyć, klasyfikować,
wybrać, rozpoznać, zilustrować

Zapamiętywanie

Odtwarzać, reprodukować, wymieniać,
powtarzać, kopiować

8

Taksonomia Blooma – Andersona
Domena psychomotoryczna
Tworzenie nowych wzorców

Projektować, konstruować,
komponować, budować …

Działanie w sytuacjach nietypowych

Zmieniać, reorganizować, adaptować,
rewidować …

Działanie w sytuacjach typowych

Podobnie jak poniżej, jednak na wyższym
poziomie fachowości

Wykonywanie

Operować, skalować, mierzyć,
rozmontowywać, składać

Odtwarzanie

Naśladować, kopiować, …

Przygotowanie

Ukazywać, poruszać, zachęcać,
reagować…

Postrzeganie

Wybierać, rozróżniać, opisywać
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Taksonomia Blooma – Andersona
Domena afektywna
Charakteryzowanie

Weryfikować, ukazywać, wpływać,
proponować, kwalifikować…

Organizowanie

Porządkować, integrować, zawierać,
aranżować, zarządzać, układać …

Wartościowanie

Formułować, wyjaśniać, śledzić,
usprawiedliwiać, dzielić, zachęcać do
dyskusji …

Odpowiadanie

Dyskutować, asystować, odpowiadać,
wygłaszać

Otrzymywanie

Opisywać, śledzić, identyfikować, pytać
…
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Co przeszkadza prawidłowemu
funkcjonowaniu KRK?
∗ Czekające na wyjaśnienie wątpliwości co do interpretacji zapisu
ustawowego.
∗ Wadliwa konstrukcja planów studiów
∗ Ograniczony dostęp do przykładów dobrych praktyk opracowanych
w ramach przygotowań do wprowadzenia KRK
∗ Tendencja do „zatrzymania” studentów na uczelni po studiach I
stopnia i nadmierny liberalizm w rekrutacji na II stopień studiów
∗ Brak pozytywnej motywacji indywidualnej dla rozwijania
nowoczesnych programów (osiągnięcia dydaktyczne pomijane przy
awansach, ocenianiu i nagradzaniu)

… tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas!
Edward Stachura

∗ Nie byłoby naprawdę źle, gdyby pozwolono przed wprowadzaniem kolejnych zmian w
stanie prawnym i programach studiów doprowadzić do końca przynajmniej jeden cykl
studiów I i II stopnia dla dokonania podsumowującej ewaluacji
∗ Następująca potem analiza wyników ewaluacji punktem wyjścia dla nowelizacji i
modyfikacji.
∗ Ewaluacji dokonać powinny szerokie kręgi wszystkich interesariuszy – studenci,
pracownicy naukowi i dydaktyczni, reprezentanci różnorodnego rynku pracy,
przedstawiciele administracji państwowej i uczelnianej.
∗ Wnioski z tej szerokiej debaty podstawą do modernizacji wzorcowych efektów
kształcenia, programów studiów i stanu prawnego

Szanse na trwały, zrównoważony system.
Czy sprawdzi się teoria histerezy?

Jak długo ?

Jak długo ?

Weryfikacja i utrzymanie poprawności
systemu.
∗ Każdy program studiów musi być weryfikowany przez PKA lub senat
uczelni przed podpisaniem umowy ze studentem.
∗ W pracach PKA nacisk powinno się kłaść na sprawdzenie poprawności
konstrukcji, realizacji i ewaluacji efektów kształcenia i całych programów
studiów z uwzględnieniem opinii studentów, przedstawicieli rynku pracy i
otoczenia społecznego.
∗ Warto obok elementu przymusu (ustawa, wizytacje PKA) wprowadzić
motywacje do stałego monitorowania i melioracji programów i procesu
dydaktycznego przez każdego pracownika naukowo – dydaktycznego i
dydaktycznego na uczelni.

Wyzwania na przyszłość.
 Recognition of prior learning – uznawanie kompetencji zdobytych w kształceniu
nieformalnym (w raporcie BFUG Polska jest na 4 miejscu od końca)
 Lifelong Learning – szansa dla uczelni w warunkach malejącej liczby studentów i szansa
dla studentów na tworzenie indywidualnych strategii uczenia się przez całe życie –
szkoły wyższe miejscem integracji tych strategii
 Podniesienie znaczenia studiów I stopnia jako prowadzących do uzyskania kwalifikacji
na poziomie studiów wyższych.
 Studia II stopnia bardziej elitarne – jeden z zarzutów wobec polskiego systemu edukacji
wyższej, to zbyt mała „drop out rate” w momencie przejścia z I na II stopień studiów.
Jak rozwiązać ten problem?
 Standardy, a efekty kształcenia – symbioza, stopniowe zastępowanie, inne rozwiązania?
 Jak rozumieć potrzeby rynku pracy i jak im wychodzić naprzeciw?

Uczelnie wyższe a LLL
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Kogo dotyczy LLL?
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„tradycyjne” formy realizacji LLL
podstawowe zadanie – kształcenie na poziomie wyższym
 studia niestacjonarne dla pracujących (↓)
 studia podyplomowe (↑↓)
 kursy, szkolenia (↑↓) (konkurencja ze strony firm
szkoleniowych)

trzecia misja
 oferta uniwersytetu otwartego (made in PL),
uniwersytetu III wieku
 kształcenie „przedmaturalne”
 oferta uniwersytetu dziecięcego

za prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski
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mniej typowe (nowe) formy realizacji LLL


●
●







studia niestacjonarne - wydłużone
pojedyncze przedmioty
z oferty studiów, kursów, ...
specjalnie przygotowane (?)
moduły obejmujące kilka przedmiotów
programy kształcenia prowadzące do uzyskania
kwalifikacji I (?), II lub III stopnia oparte na
wykorzystaniu doświadczenia zawodowego
kształcenie na 5. poziomie PRK
kształcenie w ulokowanych w uczelniach centrach
szkoleniowych dużych firm
za prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski
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Nic nie może się zmarnować- czyli:
Recognition of Prior Learning
Walidacja efektów uczenia się uzyskanych w wyniku
edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się
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Walidacja efektów uzyskanych w edukacji pozaformalnej
i w wyniku nieformalnego uczenia się

Proces kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia
Efekty kształcenia zapisane dla
kształcenia pozaformalnego

Weryfikacja efektów
uczenia się

Identyfikacja
efektów
kształcenia

Kształcenie
uzupełniające

Dokumentowanie efektów kształcenia

Uczenie się nieformalne

Działania
wspomagające

Nadanie
kwalifikacji

Nadanie
certyfikatu –
niebędącego
kwalifikacją

Standard
kwalifikacji
Efekty uczenia się
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źródło: T. Saryusz-Wolski, 2012

Krytyczne elementy procedury uznawania efektów uczenia się ...
Pomoc wyspecjalizowanych
pracowników uczelni

Zbiór efektów uzyskany przez
uczącego się

Weryfikacja (assessment) efektów
uczenia się

Identyfikacja i dokumentowanie
efektów
Wstępne
porównywanie z
efektami kształcenia
dla programu

Potwierdzenie
uzyskanych efektów
kształcenia
Analiza zgodności
efektów kształcenia z
efektami kształcenia dla
programu (kierunku,
studiów podyplomowych)
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Udział kadry
akademickiej z
obszaru kształcenia

Uczenie się
uzupełniające –
indywidualny
program, plan
studiów

Nadanie
kwalifikacji

źródło: T. Saryusz-Wolski, 2012

Procedura uznawania efektów uczenia się (spoza kształcenia formalnego)
w celu nadania kwalifikacji (pełnej lub cząstkowej)
•Brak doswiadczenia
•Tendencje do tradycyjnego
egzaminowania

Zbiór efektów uzyskany przez
uczącego się
Identyfikacja i dokumentowanie
efektów

Weryfikacja efektów uczenia się
Kultura jakości – wzajemne zaufanie

•Brak doświadczenia i
kadry
•Kto ma za to płacić?

Potwierdzenie
uzyskanych efektów
kształcenia

Analiza zgodności
efektów kształcenia z
efektami kształcenia dla
programu (kierunku,
studiów podyplomowych)
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Elastyczność programu
i planu studiów

Uczenie się
uzupełniające –
indywidualny
program, plan
studiów

Nadanie
kwalifikacji

źródło: T. Saryusz-Wolski, 2012
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Dziękuję bardzo za uwagę!
ekspercibolonscy@org.pl
wilczynski.m@wp.pl

