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Streszczenie projektu  

 

Cel: 

 

Europejskie podejście do zapewnienia jakości programów wspólnych (tzw. European Approach to 

Quality Assurance of Joint Programmes) przyjęte przez ministrów w Erywaniu w dniach 14-15 maja 

2015 r. stanowi ogromny krok naprzód w usuwaniu barier w zakresie zapewniania jakości w przypadku 

wspólnych programów. Umożliwia ono realizację jednej procedury zewnętrznej oceny jakości programu 

wspólnego, przez zarejestrowaną w EQAR agencję akredytacyjną, przy użyciu uzgodnionych 

europejskich kryteriów i metodologii. Rezultaty tej pojedynczej procedury powinny następnie zostać 

zaakceptowane przez inne kraje EHEA, w których realizowany jest ten program.  

Głównym celem projektu będzie wsparcie skutecznego wdrażania europejskiego podejścia do 

zapewnienia jakości wspólnych programów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele 

szczegółowe: 



       

 

1. Identyfikacja głównych przeszkód we wdrażaniu europejskiego podejścia w Europejskim Obszarze 

Szkolnictwa Wyższego, zaś w szczególności w krajach partnerskich projektu; 

2. Wsparcie partnerskich agencji akredytacyjnych realizujących projekt w przeprowadzeniu procedur 

oceny jakości programów opartych na europejskim podejściu (w trybie ex ante i ex post) 

3. Wspieranie uczelni partnerskich projektu w realizacji zewnętrznej akredytacji opartej na EA 

4. Opracowanie zestawu narzędzi wdrażania europejskiego podejścia (zestaw zaleceń i proponowanych 

rozwiązań dla decydentów i agencji zapewniania jakości)  

 

Opis działań: 

 

Projekt realizowany będzie w ramach trzech faz projektowych: 

1. Diagnoza aktualnego stanu wdrożenia europejskiego podejścia na terenie EHEA z 

wykorzystaniem metod ilościowych (badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczelni oraz 

agencji akredytacyjnych) oraz jakościowych (pogłębione problemowe dyskusje panelowe w 

trakcie seminarium nt. wdrażania podejścia europejskiego) 

2. Realizacja procedur zewnętrznej oceny jakości w oparciu o metodologię europejskiego 

podejścia. W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 procedury ex post i 1 ex ante. 

Poprzedzone one zostaną odpowiednimi szkoleniami dla przedstawicieli uczelni partnerskich 

oraz zespołów oceniających, wskazanych przez agencje akredytacyjne uczestniczące w 

projekcie. 

3. Stworzenie „EA implementation toolkit” – zbioru narzędzi, wskazówek, wytycznych oraz 

dobrych praktyk powszechnie dostępnych online, zorientowanych na potrzeby uczelni, agencji 

akredytacyjnych oraz właściwych ministerstw ds. szkolnictwa wyższego, mających na celu 

ułatwianie wdrażania europejskiego podejścia. Ponadto ten etap projektu będzie się 

koncentrował na upowszechnianiu rezultatów projektu poprzez krajowe i międzynarodowe 

wydarzenia typu konferencje i seminaria. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące rezultaty 

1. Raport analityczny na temat stanu aktualnego wdrożenia podejścia europejskiego w EHEA 

2. Publikacja materiałów ze szkoleń dla partnerów programu – uczelni oraz agencji 

akredytacyjnych, realizujących procedury zewnętrznej oceny jakości z wykorzystaniem 

europejskiego podejścia 

3. Wzory raportów samooceny oraz powizytacyjnego użyte w procedurach projektowych 

4. Raporty z ocen przeprowadzonych z wykorzystaniem metodologii podejścia europejskiego 

5. Raport analityczny podsumowujący stan wdrożenia podejścia europejskiego oraz 

doświadczenia z ocen jakości przeprowadzonych w ramach projektu 

6. „European Approach implementation toolkit” – interaktywny zbiór narzędzi wsparcia we 

wdrażaniu podejścia europejskiego w formie dedykowanej strony internetowej 

 

 


