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Plan prezentacji 

• Jakość kształcenia z punktu widzenia Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji, kwalifikacji nadanej uczącemu się  

• Jakość „kwalifikacji zdefiniowanej” – jakość programu studiów 

• Wspomaganie studentów w ich uczeniu się – system zorientowany na 
studenta 

• Weryfikacja efektów uczenia się a jakość kształcenia 

• Kilka uwag końcowych 
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Jakość 
KWALIFIKACJI NADANEJ absolwentowi 

(dyplomu, certyfikatu, świadectwa) 

Jakość  zdefiniowanej 
Kwalifikacji – jakość 
programu studiów  

• Dobrze dobrane efekty 
uczenia się 

• Dobrze zdefiniowane 
efekty uczenia się i 
kryteria ich weryfikacji 

Jakość uczenia się 
studentów 

Jakość wspomagania 
studentów w ich uczeniu 

się 

Jakość walidacji 
(weryfikacji efektów uczenia 

się, kompetencji, i ich 
potwierdzania) 

• Trafność 
• Rzetelność  
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Jakość organizacji procesu 
dydaktycznego 

• Dobrze dobrane formy i  
metody kształcenia  

• Dobrze dobrane warunki 
uczenia się  
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Zmiany charakteru pracy w Polsce 

Źródło:  Instytut Badań Strukturalnych, Piotr Lewandowski  „Jak technologia zmienia charakter pracy?” 
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Źródło: World Economic Forum 2017 
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Polska Rama Kwalifikacji 
poziom 6 – studia I stopnia 

 
 

• Umiejętności – POTRAFI: 

• „wykonywać złożone zadania oraz rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni 
przewidywalnych warunkach…..” 
 

• „komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje 
stanowisko” 
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Dlaczego 
 tak się dzieje ? 
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Rewolucja przemysłowa 4 – gospodarka 4.0 – internet 5G 
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Forbs.com 



Jakość 
KWALIFIKACJI NADANEJ absolwentowi 

(dyplomu, certyfikatu, świadectwa) 

Jakość  zdefiniowanej Kwalifikacji 
– jakość programu studiów  

• Dobrze dobrane efekty uczenia się 
• Dobrze zdefiniowane efekty 

uczenia się i kryteria ich 
weryfikacji 

Jakość uczenia się 
studentów 

Jakość wspomagania 
studentów w ich uczeniu się 

Jakość walidacji 
(weryfikacji efektów uczenia się, 
kompetencji, i ich potwierdzania) 

• Trafność 
• Rzetelność  
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Jakość organizacji procesu 
dydaktycznego 

• Dobrze dobrane formy i  
metody kształcenia  

• Dobrze dobrane warunki 
uczenia się  
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SCL- Student Centered Learning  TCS Teacher Centered System  
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Ekta Karwal 

http://karwalekta11.blogspot.com/?m=1
http://karwalekta11.blogspot.com/?m=1
http://karwalekta11.blogspot.com/?m=1
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Problem Based Learning i jego 
odmiany 
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Omówienie całej 
wiedzy potrzebnej 

do rozwiązania 
problemu 

Przyswojenie wiedzy 

Rozwiązanie 
problemu 

ilustrującego 
możliwość 

zastosowania 
wiedzy 

TRADYCYJNE PODEJŚCIE 

Zdefiniowanie 
problemu 

Zidentyfikowanie 
wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do 
rozwiązania problemu 

Zastosowanie 
zdobytej wiedzy i 
umiejętności do 

rozwiązania 
problemu 

PBL 
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Source: Williams, B. (2013). How I flipped my classroom. NNNC Conference, Norfolk, NE 

„Flipped learning” 
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SCL- Rola studenta i nauczyciela 

Rola  studenta Rola nauczyciela  

Student ponosi odpowiedzialność za 
własne uczenie się 

 nie może spodziewać się, że 
zostanie nauczony bez własnego 

wysiłku. 
 Musi wykazywać postawę czynną, 

być aktywnym. 

 

Nauczyciel musi wspomagać studenta 
w uczeniu się.  

 
Pomoc musi mieć miejsce tam gdzie 

jest najbardziej potrzebna i efektywna. 
 

Student musi umieć planować swój 
proces uczenia się- Aby to osiągnąć 
Student musi dokonywać wyborów 

„uczenia się” w czasie studiów. 
(Elastyczny program studiów 

Mobilność studentów – wybór uczelni, 
modułów) 

Konieczna jest tu pomoc opiekuna  
w świadomym podejmowaniu 

wyborów, 
a następnie refleksji nad rezultatami 

podjętych decyzji.  
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Uczelnia miejscem 
aktywnego uczenia się 



 
The Saltire Centre- Glasgow Caledonian 
University 
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http://www.gcu.ac.uk/theuniversity/universityfacilities/thesaltirecentre/ 
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Może skromniej, ale na początek też może być 
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Jakość 
KWALIFIKACJI NADANEJ absolwentowi 

(dyplomu, certyfikatu, świadectwa) 

Jakość  zdefiniowanej 
Kwalifikacji – jakość 
programu studiów  

• Dobrze dobrane efekty 
uczenia się 

• Dobrze zdefiniowane 
efekty uczenia się i 
kryteria ich weryfikacji 

Jakość uczenia się studentów 
Jakość wspomagania 

studentów w ich uczeniu się 

Jakość walidacji 
(weryfikacji efektów uczenia 

się, kompetencji, i ich 
potwierdzania) 

• Trafność 
• Rzetelność  
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Jakość organizacji procesu 
dydaktycznego 

• Dobrze dobrane formy i  
metody kształcenia  

• Dobrze dobrane warunki 
uczenia się  
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Umiejętność uczenia się w PRK 

POZIOM PRK 1: 
uczyć się pod bezpośrednim kierunkiem w zorganizowanej formie 

POZIOM PRK 2: 
uczyć się pod kierunkiem w zorganizowanej formie 

POZIOM PRK 3: 
uczyć się w części samodzielnie pod kierunkiem w zorganizowanej formie 

POZIOM PRK 4: 
uczyć się samodzielnie w zorganizowanej formie 

POZIOM PRK 5: 
uczyć się samodzielnie 

POZIOM PRK 6: 
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie 

POZIOM PRK 7: 
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

POZIOM PRK 8: 
samodzielnie planować własne rozwój 
i oraz inspirować rozwój innych osób 

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych 



Czy studenci potrafią się uczyć? 

• Gdzie w edukacji formalnej (do matury) student/uczeń uczył się 
uczyć? 

• Czy pomagamy studentom rozwijać umiejętności uczenia się czy tylko 
krytykujemy, że się nie nauczyli ?.  

• Czy dyskutujemy z „pierwszoroczniakami” na czym polegają studia i 
po co studiują? 

• Czy studenci przychodzący na pierwszy rok studiów są „University 
Ready” ? 
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Jak pomagamy studentom nauczyć się uczyć? 
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Czy nauczyciele akademiccy potrafią 
wspomagać studentów w ich uczeniu się? 

? 
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Odwrócony model kształcenia  
Flipped education 
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Taksonomia Blooma 
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Jakość 
KWALIFIKACJI NADANEJ absolwentowi 

(dyplomu, certyfikatu, świadectwa) 

Jakość  zdefiniowanej 
Kwalifikacji – jakość 
programu studiów  

• Dobrze dobrane efekty 
uczenia się 

• Dobrze zdefiniowane 
efekty uczenia się i 
kryteria ich weryfikacji 

Jakość uczenia się 
studentów 

Jakość wspomagania 
studentów w ich uczeniu 

się 

Jakość walidacji 
(weryfikacji efektów uczenia 

się, kompetencji) 

• Trafność 
• Rzetelność  
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Jakość organizacji procesu 
dydaktycznego 

• Dobrze dobrane formy i  
metody kształcenia  

• Dobrze dobrane warunki 
uczenia się  
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Dlaczego weryfikacja jest tak ważna? 

• Student to osoba inteligentna i uczy się tego i tak jak będzie oceniany 

 

 

 

 

 

 

• Czy prawidłowo dobieramy metody weryfikacji do charakteru efektów 
uczenia się? 
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Metody 
weryfikacji 

Metody 
uczenia się 

Efekty  

uczenia się 
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Kilka uwag końcowych 
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Poprawa  
• Organizacji procesu 

dydaktycznego 
• Naszej pracy ze studentami 

Analiza wyników studentów 
(wyników pracy studentów i 

wyników naszej pracy) 

Klucz do sukcesu 
- stały proces doskonalenia 
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• Analiza wyników osiąganych przez 
studentów pozwala nam ocenić efekty 
naszej pracy – jak skuteczni byliśmy we 
wspieraniu studentów w uczeniu się 

• Poprawić nasze „działania” ze 
studentami 

• Rozwinąć nasz „warsztat” dydaktyczny 
  

Podstawowe wymaganie w 
wielu akredytacjach 
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Najważniejszy efekt uczenia się… 
• Umiejętność uczenia się ……  

• Nie będąc nauczanym  

• Przez wykonywanie pracy, zadań 

• Uczenia się od innych 

• Uczenia się w języku angielskim (?,!) 
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