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1. Cele i zadania Procesu Bolońskiego

Wraz z postępującą globalizacją w świecie i integracją w Europie reformie ulega także 

szkolnictwo wyższe w państwach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego. Od 19 czerwca 1999 

roku, kiedy to  ministrowie właściwi do szkolnictwa wyższego 29 państw (w tym Polska) 

podpisali  tzw.  „Deklarację  Bolońską”  głoszącą  potrzebę  zapewnienia  atrakcyjności  i 

konkurencyjności  europejskiego  systemu  szkolnictwa  wyższego  w  wymiarze 

ogólnoświatowym  oraz  zwiększenia  jego  znaczenia  na  rynku  edukacyjnym.  Kolejne 

konferencje odbyły się w : Pradze (2001), Berlinie (2003), Bergen (2005) i Londynie (2007). 

Cele i zadania Procesu Bolońskiego wytyczone przez ministrów właściwych do szkolnictwa 

wyższego na tych konferencjach przedstawia tabela 1.

ETAP CELE I ZADANIA
I Bolonia

19.06.1999r

.

• wspieranie mobilności studentów i pracowników       

• współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia

• propagowanie spraw europejskich w kształceniu (europejski wymiar

  kształcenia)

• wprowadzenie sytemu „łatwo czytelnych” i porównywalnych stopni

  (dyplomów)

• wprowadzenie studiów dwustopniowych (bachelor i master)

• wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów

  (ECTS) na I i II stopniu kształcenia
II Praga

19.05.2001

• rozwój kształcenia ustawicznego

• współdziałanie uczelni i studentów w realizacji Procesu Bolońskiego

• propagowanie atrakcyjności Europejskiego Szkolnictwa Wyższego poza
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  Europą
III Berlin

19.09.2003

• rozszerzenie dwustopniowej struktury studiów o studia trzeciego stopnia – 

  studia doktoranckie

• rozwój kształcenia interdyscyplinarnego

• umożliwienie absolwentowi I stopnia możliwość kontynuowania kształcenia

   na studiach II stopnia w różnych dziedzinach (zwłaszcza w przypadku

   studiów I stopnia o profilu akademickim)

• umożliwienie absolwentowi II stopnia kontynuowanie kształcenia na

  studiach III stopnia
IV Bergen

20.05.2005

• zacieśnienie związków kształcenia i badań naukowych

• zwiększenie dostępności studiów dla kandydatów ze wszystkich grup

  społecznych, bez względu na ich sytuację finansową

• stworzenie mechanizmów przenoszenia przyznanych kredytów, grantów,

   itp. oraz ułatwienia  w przyznaniu wiz i pozwoleń na prace

• tworzenie warunków sprzyjających wymianie akademickiej

• przyjęcie jednolitych standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia

  jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

• przyjęcie ramowej struktury kwalifikacji Europejskiego Obszaru

  Szkolnictwa Wyższego

• zwiększenie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

• usuniecie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników
IV Londyn

18.05.2007

• ukończenie podjętej linii działania (action lines) uwzględniającą bieżące

   priorytety dotyczące trzystopniowego cyklu kształcenia w kwestii

   zapewniania kształcenia jakości, uznawalności w zakresie wykształcenia i

   okresu studiów

• koncentrowanie się na następujących obszarach działania:

- mobilność studentów i nauczycieli akademickich,

- społeczny wymiar,

- studia doktoranckie

- gromadzenie danych,

- poprawa zdolności zawodowych,

- europejski obszar szkolnictwa w perspektywie ogólnoświatowej,

- ocena partnerstwa

• uruchomienie działalności powołanego Europejskiego Rejestru Agencji do

  spraw Zapewnienia Jakości
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• opracowanie propozycji kierunków rozwojów (EOSW) po 2010 roku 

• opracowanie oceny Procesu Bolońskiego w państwach tworzących

  Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
Tabela 1. Cele i zadania Procesu Bolońskiego.

Między  konferencjami  ministrów,  przebieg  Procesu  Bolońskiego  jest  koordynowany 

przez  Bolońska  Grupę  Wdrożeniową  (Bologna  Follow-up  Group)  oraz  Radę   (Board) 

obsługiwana  przez  sekretariat.  W  skład  Bolońskiej  Grupy  Wdrożeniowej  wchodzą 

przedstawiciele  46  krajów sygnatariuszy  procesu  Bolońskiego  oraz  Komisji  Europejskiej. 

Działania tej Grupy są konsultowane z 8 organizacjami; w tym:

• ENQA (Europejskie Stowarzyszenie Zapewnienia Jakością w Szkolnictwie Wyższym)

• EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów)

• EURASHE (Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego)

• ESIB (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Związków Studentów)

• EI (Edukacja Międzynarodowa)

• CD – ESR (Komitet sterujący Szkolnictwa Wyższego i Badań )

• UNESCO/CEPES (Europejskie Centrum ds. Szkolnictwa Wyższego)

• UNICEF (Europejski Związek Konfederacji Przemysłu i Pracodawców)

Pierwsze cztery organizacje są głównymi inicjatorami procesu Bolońskiego i tworzą tzw. 

zespół E4, nadający kierunek prac Bolońskiej Grupie Wdrożeniowej.1 (BFUG)

Szczególne znaczenie w procesie Bolońskim ma zwiększenie mobilności studentów: 2

• poziomej (horizontal mobility) polegającej na realizacji części programu studiów I i II 

stopnia w innej uczelni w kraju i za granicą;

• pionowej (vertical mobility) pozwalającej na zmianę nie tylko uczelni (w kraju lub 

wyjazd za granicę,  po ukończeniu I stopnia kierunku studiów, przy przejściu na II 

stopień kształcenia).

Mobilność  pozioma  wymaga  projektowania  i  wdrożenia  indywidualnej  ścieżki 

kształcenia.  Natomiast  mobilność  pionowa  umożliwia  zróżnicowanie  kwalifikacji  (dwa 

zawody 0 I i II stopień) i lepsze dopasowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy.

1 A. Kraśniewski, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, MEN, Warszawa, s.8.
2 Trends in Learning Structures In Higher Education  (III) – Progress towards the European Higher Education 
Area, by S.Reichert and Ch.Tauch, 2003; www.bologna-bergen2005.no (zakładka “Main Documents”, “EUA 
trends reports”). 
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Przyszłość  studiów w Europie  tkwi  we  wspólnych  programach  studiów (joint  degree 

programmes) realizowanych na podstawie wieloletniej umowy zawartej przez kilka uczelni. 

Wymaga to: 3

• wspólnego opracowania planu studiów i programów nauczania;

• wprowadzenie porównywalnych okresów studiowania w powiązanych umową szkół 

wyższych;

• realizowania części programu studiów w innych uczelniach za granicą lub w kraju;

• wspólnego prowadzenia praz dyplomowych i egzaminów dyplomowych;

• wymiany wykładowców między współpracującymi ze sobą uczelniami;

• wydawania wspólnych dyplomów, czyli wydawanych przez dwie lub więcej uczelnie 

łącznie.

Powyższe  rozwiązanie  wymaga  ujednolicenia  zróżnicowanych  regulacji  prawnych 

dotyczących między innymi np. kwestii: 4

• ramowej struktury kwalifikacji i programów studiów;

• nazewnictwa kierunków, specjalności, programów;

• systemu zapewnienia jakości kształcenia i zarządzania jakością w uczelniach;

• prac dyplomowych;

• uznawalności uzyskanych kwalifikacji formalnych (dyplomów;

• kształcenia ponad granicami;

• języka wykładanego w uczelniach publicznych;

• statusu studenta;

• przyznawania wiz i pozwoleń na pracę;

• poprawy  jakości  obsługi  studentów  (informowanie,  doradztwo,  warunki 

zakwaterowania);

• mechanizmów wspierania finansowego wyjazdu, szczególnie ubogich utalentowanych 

i pracowitych studentów;

• przenoszenia za granicę przyznawanych kredytów i grantów;

• związku kształcenia i badań naukowych;

• kształcenia interdyscyplinarnego;

• tzw. fachowych studiów doktoranckich.

3 A.Kraśniewski, Proces Boloński ..., cyt. wyd. s.12-13.
4 Tamże, s.7, 13, 15.
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Obok zmian w prawie obowiązującym w krajach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego 

dla realizacji powyższych ustaleń konieczna jest zmiana:

• statutów  uczelni,  pozwalającej  na  ich  włączenie  się  w  realizację  celów  i  zadań 

Procesu,

• regulaminu studiów panujących w szkołach wyższych w kierunku ich dostosowania 

do celów i zadań Procesu,

• podejścia nauczycieli akademickich do Procesu Bolońskiego i akceptacja jego celów i 

zadań przez pracowników uczelni,

• podejścia  władz  uczelni  do  zadań  jakie  stoją  przed  szkolnictwem  wyższym, 

wynikających  z  utworzenia  w  2010  roku  Europejskiego  Obszaru  Szkolnictwa 

Wyższego.

2. Uwarunkowania, cele i zasady tworzenia standardów dotyczących zapewnienia 

jakości.

Ministrowie edukacji państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego zwrócili się do ENQA 

(Europejskie Stowarzyszenie Zapewnienia jakości w Szkolnictwie Wyższym) o opracowanie 

przy  współpracy  z  EUA,  ESIB  oraz  EURASHE  we  wrześniu  2003  roku  ze  zleceniem 

opracowania  „uzgodnionego  zestawu  standardów,  procedur  i  wskazówek  dotyczących 

zapewnienia jakości” oraz przeanalizowanie sposobów zapewnienia jakości i/lub akredytacji 

agencji lub organów.5

Opracowany w 2005 roku Raport obejmuje 4 rozdziały6:

• Uwarunkowania, cele i zasady.

• Europejskie standardy i wskazówki.

• System przeglądu wdrożenia dla agencji zapewnienia jakości.

• Perspektywy oraz wyzwania w przyszłość.

5 Standardy i wskazówki zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Materiały z 
Konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa Wyższego, Bergen 19-20 maja 2005 r., Warszawa 
2005.
6 Tamże.
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Podstawowe  treści  zawarte   w  Raporcie  to  fundamentalne  zasady,  które  powinny 

przyświecać całości prac:7

• w interesie studentów, pracodawców oraz społeczeństwa lezy funkcjonowanie dobrej 

jakości szkolnictwa wyższego;

• poważne obowiązki szkolnictwa wyższego wynikają ze znaczenia ich instytucjonalnej 

autonomii, równoważonej uznawalnością;

• konieczność  zewnętrznego  zapewnienia  jakości  wymaga  obciążenia  instytucji 

szkolnictwa wyższego niezbędnym ciężarem dla realizacji celów.

Autorzy Raportu zauważają, że zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym absolutnie 

nie  jest  problemem  wyłącznie  europejskim.  Powszechnie  obserwuje  się  coraz  większe 

zainteresowanie jakością.

Raport przewiduje podjęcie następujących działań:8

• przygotowanie europejskich standardów dotyczących wewnętrznego i zewnętrznego 

zapewnienia jakości, a także agencji zewnętrznego zapewnienia jakości;

• zobowiązanie europejskich agencji zewnętrznego zapewnienia jakości do poddawania 

się okresowemu (tj. w cyklach 5-letnich) przeglądowi;

• położenie  nacisku  na  subsydiarność,  w  ramach  której  przeglądy  będą  –  w  miarę 

możliwości  przeprowadzane  na szczeblu krajowym;

• stworzenie europejskiego rejestru agencji zapewnienia jakości;

• utworzenie  Europejskiego  Komitetu  ds.  Rejestru  jako  organu  czuwającego  nad 

dopuszczeniem agencji do rejestru;

• powołanie  Europejskiego  Forum  Konsultacyjnego  na  rzecz  Zapewnienia  Jakości 

Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja powyżs9zych zaleceń spowoduje:

• zapewnienie jakości w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW) 

będzie  bardziej  konsekwentne  dzięki  stosowaniu  uzgodnionych  standardów  i 

wskazówek;

7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.
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• funkcjonujące  w  całym   EOSW  instytucje  szkolnictwa  wyższego  oraz  agencje 

zapewnienia jakości uzyskają możliwość stosowania wspólnych punktów odniesienia 

w obszarze zapewnienia jakości;

• rejestr ułatwi wskazanie agencji, które są profesjonalne i wiarygodne;

• nastąpi konsolidacja procedur dotyczących uznawania kwalifikacji,

• poprawi się wiarygodność pracy agencji zapewnienia jakości,

• nastąpi  poprawa  wymiany  poglądów  i  doświadczeń  pomiędzy  agencjami  oraz 

pozostałymi kluczowymi zainteresowanymi stronami (w tym instytucjami szkolnictwa 

wyższego,  studentami  oraz  przedstawicielami  rynku  pracy)  poprzez  prace 

Europejskiego  Forum Konsultacyjnego  na  rzecz  Zapewnienia  Jakości  Szkolnictwa 

Wyższego,

• wzrośnie stopień wzajemnego zaufania wśród instytucji i agencji,

• zostanie udzielone wsparcie działaniom zmierzającym do wzajemnego uznawania.

Sformułowane  w  Raporcie  standardy  i  wskazówki  opierają  się  na  następujących 

zasadach:10

• jednostki prowadzące kształcenie w ramach szkolnictwa wyższego ponoszą główną 

odpowiedzialność za jakość oferowanego kształcenia i zapewnienie jakości;

• należy chronić  interes  społeczeństwa w obszarze  jakości  i  standardów szkolnictwa 

wyższego;

• należy  rozwijać  i  poprawiać  jakość  programów  akademickich  dla  studentów  oraz 

innych beneficjentów szkolnictwa wyższego w całym EOSW;

• należy  zapewnić  skuteczne  i  sprawne  struktury  organizacyjne,  w  ramach  których 

można poprowadzić i wspierać powyższe programy akademickie;

• ważnymi  elementami  są:  przejrzystość  procesów  zaplenienia  jakości  oraz 

wykorzystanie w nich zewnętrznej wiedzy specjalistycznej;

• należy promować kulturę jakości wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego;

• należy opracować procesy, za pomocą których instytucje szkolnictwa wyższego  będą 

mogły  zaprezentować  swoją  odpowiedzialność,  w  tym  odpowiedzialność  za 

inwestycje środków publicznych oraz prywatnych;

• zapewnienie jakości dla celów osiągnięcia poprawy;

10 Tamże.
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• instytucje powinny mieć możliwość demonstrowania swojej jakości zarówno w kraju 

jak i zagranicą;

• stosowane procesy nie powinny tłumić różnorodności oraz innowacji.

Standardy i wskazówki zawarte w Raporcie mają na celu:11

• poprawa kształcenia oferowanego studentom w instytucjach szkolnictwa wyższego w 

EOSW;

• pomoc instytucjom szkolnictwa wyższego w zarządzaniu jakością i podnoszeniu jej 

poziomu, a tym samym – pomoc w uzyskaniu ich autonomii instytucjonalnej;

• zbudowanie właściwego otoczenia dla pracy agencji zapewnienia jakości;

• sprawienie,  aby  zewnętrzne  zapewnienie  jakości  stało  się  bardziej  przejrzyste  i 

łatwiejsze do zrozumienia dla wszystkich zainteresowanych osób.

Raport  stawia  przed  standardami  i  wskazówkami  szereg  zadań  do  których  należą 

miedzy innymi:12

• wspieranie rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego, które promują ważne osiągnięcia 

intelektualne i oświatowe;

• oferowanie  propozycji  i  porad  instytucjom  szkolnictwa  wyższego  oraz  innym 

stosownym  agencjom  będącym  w  procesie  rozwoju  własnej  kultury  zapewnienia 

jakości;

• informowanie oraz podnoszenie poziomu oczekiwań instytucji szkolnictwa wyższego, 

studentów,  pracodawców  oraz  przedstawicieli  innych  zainteresowanych  stron  w 

zakresie procesów szkolnictwa wyższego i ich efektów;

• przyczynianie  się  do  stworzenia  wspólnych  ram  odniesienia  na  rzecz  oferowania 

kształcenia  w  ramach  szkolnictwa  wyższego  oraz  zapewnienia  jakości  w  obrębie 

EOSW.

Raport zawiera zestaw standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości w 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa  Wyższego. Zostały one skonstruowane w taki sposób, ze 

mają zastosowanie do wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego oraz agencji zapewnienia 

jakości  w  Europie,  i  to  niezależnie  od  ich  rozmiaru,  funkcji  i  struktury  oraz  krajowego 

systemu, w którym są umieszczone.

11 Tamże.
12 Tamże.
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Sformułowane  w  Raporcie  standardy  zostały  przedstawione  w  aneksie  do 

opracowania. W celu uniknięcia pomyłek w trakcie interpretacji standardów, konieczne było 

ich literalne przestawienie.

3. Początki  Europejskiego  Systemu  Oceny  Zgodności  zarządzania  jakością 

w szkolnictwie wyższym.

Punktem wyjścia tworzenia Europejskiego Systemu Oceny Zgodności było postanowienie 

Rady  z  7  maja  1985  roku  185/6/176/01:  „Nowa  koncepcja  w  dziedzinie  harmonizacji  i 

normalizacji”  oraz postanowienie Rady WE z 21 grudnia 1989 roku 90/C/10/01:  „Ogólne 

koncepcje oceny zgodności” rozważa „Globalną Koncepcją”.13

W  1987  roku  ustanowione  zostały  normy  serii  ISO  9000  dotyczące  „zapewnienia 

jakości”, które po nowelizacji z 15 grudnia 2000 roku, swym zasięgiem obok „zapewnienia 

jakości”  były  także  „doskonalenie  jakości”,  określają  obecne  wymagania  dotyczące 

„zarządzania  jakością”  (zapewnienie  +  doskonalenie).14 Normy  te  zostały  w  całości,  bez 

zmian, przyjęte jako Europejskie Normy przez :

• CEN/CENELEC w 1987 roku i znowelizowane w1994 i 2000 roku. Natomiast w roku 

1989 Europejski Komitet Normalizacji (CEN) wydał Europejskie Normy serii 45000, 

które określiły, między innymi ogólne zasady dotyczące działania,15

• laboratoriów badawczych (EN 45001),

• jednostek akredytujących laboratoria (EN 45003),

• jednostek certyfikujących wyroby (45011),

• jednostek certyfikujących systemy jakości (45012),

• jednostek certyfikujących personel (EN 45013).

Następnie  pojawiła  się  norma  EN45004  dotycząca  jednostek  kontrolujących 

(nadzorujących) a wyżej wymienione normy uległy nowelizacji.

Norma  ISO  9004  i  2000  wprowadziła  osiem  zasad  zarządzania  jakością,  których 

stosowanie ma ułatwić kierownictwu organizacji doskonalenie systemu jakości: 16

• orientacja na klienta,

13 M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s.63-64.
14 S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002, s. 60-62.
15 T. Wawak, System jakości ISO 900, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 1996r., s. 74-76
16 S.Wawak, Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Helion, Gliwice 2007, s. 31-39.

9



Pobrano z portalu 

http://tadeusz.wawak.pl

• przywództwo,

• zaangażowanie pracowników,

• podejście procesowe,

• systemowe podejście do zarządzania,

• ciągłe doskonalenie,

• podejmowanie decyzji na podstawie faktów,

• wzajemne korzystne relacje z dostawcami.

Autorzy  Raportu  z  Bergen nawiązujący  do doświadczeń  w zakresie  funkcjonowania  i 

oceny  systemu  zapewnienia  jakości  oraz  jednostek  certyfikujących  system  zapewnienia 

jakości w organizacjach przemysłowych i usługowych które na język polski przetłumaczono 

jako „agencje zewnętrznego zapewnienia jakości”. W Raporcie opracowanym w 2005 roku 

przyjęto, w ślad za normą ISO 9001:1987 pojęcie „zapewnienia jakości” i nie uwzględniono 

nowelizacji z roku 2000, które w miejsce „zapewnienia jakości” wprowadziło w normie ISO 

9001 pojęcie „zarządzania jakością”. Nie wchodząc w przyczynę tego stanu rzeczy, trzeba 

wyraźnie  podkreślić,  że  ministrowie  właściwi  do szkolnictwa wyższego w 45 państwach 

sygnatariuszach Procesu Bolońskiego zauważyli pilna potrzebę (do końca 2007 roku) objęcia 

usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły wyższe globalna koncepcja oceny zgodności, 

która przewiduje: 17

• wdrożenie systemu zapewnienia jakości (od 15.12.2000r. – zarządzania jakością);

• utworzenie  jednostek  certyfikujących  wdrożenie  systemu  zapewnienia  jakości 

(zarządzania  jakością),  które  tłumacząc  raport  z  Bergen  nazwano  organizacjami 

zewnętrznego zapewnienia jakości;

• akredytację i przegląd powyższych agencji  przez tzw. Rejestr agencji  i Europejskie 

Forum Konsultacyjne na rzecz Zapewnienia Jakości i Szkolnictwa Wyższego.

Tezę powyższą potwierdzają ustalenia Bolońskiej Grupy Wdrożeniowej (Bologna Follow-

up  Group),  w  tym  grupy  E-4  (ENQA,  EUA,  ESIB,  EURASHE)  stanowiącej  zalążek 

Europejskiego Forum Konsultacyjnego na rzecz Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego, 

które miało miejsce 17-18 kwietnia 2007 roku w Berlinie w sprawie Europejskiego Rejestru 

17 Standardy i wskazówki  dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego, cyt. wyd. s.28-32.
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Agencji Zapewnienia Jakości18 oraz Komunikat Londyński konferencji ministrów właściwych 

dla szkolnictwa wyższego krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego z 18 maja 2007 roku.19

Na  konferencji  17-18  .05.2007  roku  w  Berlinie  przyjęto  strategię  na  rzecz 

zewnętrznego wymiaru Procesu Bolońskiego pod nazwą „System europejskiego szkolnictwa 

wyższego  w perspektywie  globalizacji”  20 nawiązując  pośrednio  do  „Globalnej  koncepcji 

oceny zgodności”.  Szkolnictwo wyższe podąża więc w ślad za przemysłem i rozlicznymi 

usługami, które pracują już na zasadach Europejskiego Systemu Oceny Zgodności i stosują 

system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Oczywiście jest to punkt docelowy do którego 

do 2010 roku szkolnictwo wyższe powinno dotrzeć. Kończy się wówczas Proces Boloński i 

zaczyna funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

W  Bergen  przyjęto  bardzo  ogólne  rozwiązania  dotyczące  tworzenia,  przeglądu  i 

rejestracji agencji zewnętrznego zapewnienia jakości prowadzących działalność w Europie. 

Uwzględniono  tu  po  części  Europejskie  Normy  dotyczące  jednostek  certyfikujących  i 

akredytujących w zakresie zapewnienia jakości.

Standardy  ISO  9000:1987,  dotyczące  gównie  przemysłu  były  zbyt  techniczne  i 

dyrektywne  i  nie  odpowiadały  wówczas  wymogom  szkolnictwa  wyższego.  Dlatego  też 

postanowiono,  że  standardy  zapewnienia  jakości  oraz  dotyczące  agencji  zewnętrznego 

zapewnienia jakości nie będą zbyt szczegółowe, ani zbyt nakazowe. Przyjęto że: „Nie mogą 

one  ograniczać  swobody  europejskich  agencji  zapewnienia  jakości  w  zakresie 

odzwierciedlenia  doświadczeń  oraz  oczekiwań  własnych  krajów  lub  rejonów  w 

poszczególnych  organizacjach  i  procesach”21.  Z  drugiej  strony  standardy  muszą  jednak 

zagwarantować,  iż  profesjonalizm,  wiarygodność  i  uczciwość  będą  cechami  wyraźnymi  i 

przejrzystymi dla zainteresowanych stron”.22

Pogodzenie tych dwóch wymogów ze sobą będzie w praktyce bardzo trudne. Powtarza 

się tu sytuacja roku 1988 kiedy to zaczęto w Europie wdrażać normy serii ISO 9000 z 1987 

roku  bez  zasad  certyfikacji  wdrożonego  systemu  organizacji  i  nadzoru  nad  nimi  po 

certyfikacji.  To skłoniło kraje ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do wpierw 

inicjatywy,  a  później  poparcia  ustanowienia  przez CEN/CENELEC norm serii  EN 45000. 

18 European Higer Education In a Globar Setting. A Strategy for the External Dimension of the Bologna Process, 
Draft – revised after 6/3 Berlin Meeting, 17-18 kwietnia 2007.
19 London Communique 2007, Towards the European Higher Education Area: responding to challenges In a 
globalised Word, Londyn 17-18 maja 2007.
20 Europea Higer Education In a Globar Setting. A Strategy for the External Dimension of the Bologna Process, 
cyt. wyd. s.1.
21 Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego, cyt. wyd. s.32.
22 Tamże s. 22.
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Nastąpiło więc uszczegółowienie i unifikacja wymogów w zakresie certyfikacji i akredytacji. 

Często jednostki  certyfikujące zwielokrotniły  wymagania stawiane systemowi zapewnienia 

jakości  w  organizacjach.  Proces  ten  zapewne  wystąpi  także  po  utworzeniu  agencji 

zewnętrznego zapewnienia jakości. Należy przypuszczać, że zwycięży tu wypracowany już 

Europejski System Oceny Zgodności, do którego będą musiały dostosować się szkoły wyższe. 

Już dziś zmusiło to w Polsce kilkadziesiąt uczelni do wdrożenia dobrowolnie systemu jakości 

ISO 9001:2000 a inne przygotowują się do jego wdrożenia.

Oczywiście w szkolnictwie wyższym nie maja zastosowania tzw. dyrektywy nowego 

podejścia  i  oznaczenie  CE,  ale  w  to  miejsce  wejdą  w  przyszłości  w  Europejski  Obszar 

Szkolnictwa  Wyższego  inne  bardziej  lub  mniej  normatywne  rozwiązania  ujednolicające 

system rejestracji  (akredytacji)  agencji  zewnętrznego zapewnienia  jakości  w 2010 roku w 

Europie i certyfikacji systemu zarządzania jakością w uczelniach.

Ustalenia zawarte we wspomnianym powyżej Londyńskim Komunikacie potwierdzają 

trend – stopniowego ujednolicania, formalizacji i harmonizacji zasad i wymagań stawianych 

szkołom wyższym i instytucjom certyfikującym (np. agencje) i akredytującym (np. PKA), 

które wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w przemyśle. Oczywiście nie należy 

spodziewać  się,  ze  w  najbliższym  czasie  CEN  ustanowi  normy  europejskie  dotyczące 

zarządzania  jakością  w  szkolnictwie  wyższym.  Może  to  jednak  w  dalekiej  przyszłości 

nastąpić.  Dużo bardziej  spodziewać się możemy uchwał organów Unii  Europejskiej  w tej 

kwestii.

Przykłady ingerencji władz Wspólnot Europejskich w sprawy szkolnictwa wyższego 

miały już miejsce. Dla przykładu zalecenie Rady Unii Europejskiej z 1998 roku w sprawie 

zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym. Dlatego tez utworzono ENQA w 2000 roku, 

która była naturalna formalizacja potrzeb UE w tym zakresie w latach przełomu wieku XX i 

XXI.  23 Dziś model przekształcony w 2005 roku ENQA w Europejskie Stowarzyszenie na 

rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) już nie wystarcza. Konieczny 

jest dalszy postęp w harmonizacji wymagań stanowiących zarządzanie jakością w uczelniach.

4. Polskie  uczelnie  wobec  wymagań  globalizacji  „Nowej  Gospodarki”  i   Procesu 

Bolońskiego.

23  Tamże, s.26
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Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” stwarza formalne warunki doskonalenia i 

dostosowania uczelni do wymogów globalizacji, „Nowej Gospodarki” i Procesu Bolońskiego. 

W artykule 4 czytamy24:

• Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach 

określonych w ustawie.

• W swoich działaniach  uczelnie  kierują  się  zasadami  wolności  nauczania,  wolności 

badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.

Organy  administracji  rządowej  i  organy  jednostek  samorządu  terytorialnego  mogą 

podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadku przewidzianych w ustawach. Z 

powyższego wynika, że to każda szkoła wyższa sama decyduje o tym czy i w jaki sposób 

będzie podnosić:

• jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,

• jakość zarządzania w uczelni,

• jakość prowadzonych badań naukowych,

• poziom konkurencyjności na rynku edukacyjnym i badawczym,

• zaspokajanie potrzeb rynku pracy,

• sprzyjanie rozwojowi „Nowej Gospodarki” w Polsce.

Ustawa  normująca  zasady  funkcjonowania  szkolnictwa  wyższego  w  Polsce  wyraźnie 

stwierdza w art. 6, że uczelnia sama25:

• ustala warunki przyjęcia na studia, w tym liczbę miejsc,

• ustanawia  plany  studiów  i  programy  kształcenia  z  uwzględnieniem  standardów 

ministerialnych,

• weryfikuje wiedzę i umiejętności studentów.

Oznacza to, że uczelnia mająca formalne możliwości do dostosowania realizowanego procesu 

edukacyjnego do wymogów konkurencyjnego rynku edukacyjnego, w skali Europy i Świata. 

W jakim stopniu poszczególne uczelnie z tych możliwości korzystają to już inny problem 

wynikający z różnych przyczyn. Do nich zaliczyć możemy obecnie między innymi:

• uczelnie  nie  muszą  konkurować  między  sobą  jakością  kształcenia,  ponieważ  dla 

znacznej części studentów nie jest to najważniejsze;

• znaczna część studentów zainteresowana jest dyplomem ukończenia studiów przy jak 

najniższych kosztach studiowania i relatywnie nie najwyższym wysiłku;

24 Tamże
25 Tamże
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• przeciążeni  pracom  w  kilku  uczelniach  wykładowcy,  świadomi  nie  najwyższym 

zainteresowaniem znacznej części studentów wiedzą, mniej niż mogliby wymagają od 

siebie i od studentów;

• zainteresowani  dochodami  założyciele  i  władze  szkół  wyższych   niepublicznych  i 

publicznych,  zbyt  często  nie  są  zainteresowani  wysokimi  wymaganiami 

egzaminacyjnymi wykładowców, które mogą zmniejszyć liczbę studentów i wpływy z 

czesnego;

• bezrobocie osób ze średnim wykształceniem spowodowało, że studia podejmuje duża 

grupa  osób,  która  nie  posiada  predyspozycji  oraz  przygotowania  wyniesionego  ze 

szkół średnich (liceów) niezbędnych do studiowania, stanowią oni balast obniżający w 

obecnych warunkach wymogów, poziomu jakości kształcenia;

• studia II  stopnia podejmują także studenci,  którzy nie są przygotowani  do studiów 

magisterskich przez studia I stopnia lub nie posiadają predyspozycji do studiowania na 

II stopniu; sprawia to, że jakość kształcenia ulega obniżeniu w wyniku dostosowania 

poziomu wymogów do możliwości tej grupy studentów.

Z  powyższego  wynika,  że  mamy  do  czynienie  obecnie  z  dwoma  biegunowymi 

zjawiskami:

• konkurencja  na  rynku edukacyjnym Europy,  Świata  wymaga  radykalnego  wzrostu 

jakości kształcenia;

• uwarunkowania polskie, w jakich funkcjonują uczelnie, nie skłania ich jak na razie do 

podwyższenia jakości kształcenia.

Sytuacja na rynku edukacyjnym w Polsce już ulega zmianie, między innymi za sprawą26:

• ustawy  „Prawo  o  szkolnictwie  wyższym”,  które  umożliwia  tworzenie  związków 

uczelni publicznych i związków uczelni niepublicznych (art. 26);

• uczelnie  na  podstawie  porozumienia  mogą  tworzyć  jednostki  międzyuczelniane  i 

jednostki wspólne (art.31);

• uczelnie mogą tworzyć jednostki wspólne z innymi , a w szczególności z instytucjami 

naukowymi, w tym również zagranicznymi (art.31);

• uczelnie zawodowe mogą współdziałać z uczelniami akademickimi między innymi w 

zakresie  zapewnienia  wyższego  poziomu  kształcenia,  rozwoju  naukowego 

nauczycieli;

26 Ustawa o szkolnictwie wyższym , cyt.wyd.
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• zagraniczne  uczelnie  mogą  tworzyć  uczelnie  z  siedzibą  na  obszarze  Polski  na 

zasadach uczelni niepublicznej (art. 85);

• uczelnie  akademickie  mogą  prowadzić  inkubatory  przedsiębiorczości  oraz  centra 

transferu technologii (art. 86);

• zatrudnianie  w  uczelni  w  charakterze  nauczyciela  akademickiego  cudzoziemca 

następuje  bez  konieczności  uzyskania  zezwolenia  i  zgody  organu  zatrudnienia 

(art.109);

Te i inne postanowienia „prawa o szkolnictwie wyższym” pozwalają na:

• powstanie uczelni zagranicznych w Polsce;

• powstanie związku uczelni niepublicznych i uczelni zagranicznych;

• zatrudnianie cudzoziemców.

Należy spodziewać się,  że  takie  uczelnie  i  związki  uczelni  powstaną  i  utworzą  jednostki 

wspólne z instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami 

krajowymi  i  zagranicznymi.  W  krótkim  czasie  staną  się  one  uczelniami  bardzo 

konkurencyjnymi do obecnie funkcjonujących w Polsce. Studenci ambitni, najlepsi, ci którym 

zależało  będzie  na  zdobyciu  wysokich  kompetencji  wybiorą  te  uczelnie.  Świadomość 

powyższego faktu powinna spowodować, że najlepsze uczelnie w Polsce zrezygnują z kultu 

ilości studentów i postawia na jakość kształcenia i realizacje wymogów Procesu Bolońskiego. 

Do swych głównych równorzędnych celów zaliczą, tak jak to ma miejsce w Uniwersytecie 

Jagiellońskim:27  

• kształcenie i wychowywanie studentów,

• kształcenie kadry naukowej,

• prowadzenie badań naukowych,

• współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, 

naukowo-dydaktycznymi,  kulturalnymi,  oświatowymi,  gospodarczymi  i  zakładami 

opieki zdrowotnej.

Uczelnie  w Polsce uzyskały bardzo duży stopień autonomii,  ale  okazały się  w istocie 

niezdolne  do  autoreformy  formy  i  realizacji  swych  celów  statutowych  „Dość  beztroskie 

samozadowolenie  się  uczelni  z  myślenia  rynkowego  połączone  do  niedawna  z  brakiem 

konkurencji  na  rynku  usług  edukacyjnych,  doprowadziło  jednak  do  tego,  że  polski 

uniwersytet jest nieefektowny kosztowo, słabo zarządza jakością swojej oferty edukacyjnej i 

27 Statut UJ, lipiec 2007.
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działa z niewielkim rozpoznaniem potrzeb rynku pracy”.28 Dlaczego tak się dzieje? Czy nie 

sprawdził  się  model  uczelni  publicznej  samorządowej  i  niepublicznej  podporządkowanej 

interesowi założyciela? Dużo wskazuje na to, ze tak! Dlaczego tak się dzieje? Problem tkwi 

między innymi w braku konkurencji między uczelniami wynikającymi między innymi z:

• zatrudniania nauczycieli akademickich w dwóch  lub więcej uczelniach;

• prowadzenie  studiów  dziennych  bezpłatnych  tylko  w  uczelniach  publicznych,  co 

stwarza nie równe warunki konkurencji;

• innego potraktowania uczelni publicznych i niepublicznych w obowiązującej ustawie 

„prawo o szkolnictwie wyższym”, co stwarza nierówne warunki konkurencji;

• braku rzeczywistego nadzoru nad jakością kształcenia przez instytucje która pozwalała 

uczelni  lub  zezwoliła  na  funkcjonowanie  uczelni  i  przyznała  uprawnienia, 

konkretnego  ministerstwa  właściwego  do  szkolnictwa  wyższego,  co  powoduje,  że 

uczelnie publiczne i niepubliczne nie muszą dbać o jakość kształcenia między jedną a 

drugą akredytacją PKA poszczególnych kierunków studiów;

• sztuczne  podziały  uczelni  na  wydziały,  których  struktura  może  być  bardzo 

zadziwiająca i  niejednolita,  np. zarządzanie i  filmoznawstwo,  bibliotekoznawstwo i 

ekonomia, prawo i psychologia, na jednym wydziale;

• podział wydziału na instytuty, które nie posiadają uprawnień akademickich składają 

się  z  katedr  i  zakładów;  ułatwia  to  administrowanie  wydziałem,  ale  może 

uniemożliwiać  właściwe  funkcjonowanie  katedr  i  zakładów,  z  punktu  widzenia 

jakości kształcenia i aktywności naukowej i dydaktycznej;

• brak samodzielności katedr i zakładów, co powoduje bierność większości nauczycieli 

akademickich na płaszczyźnie zarówno naukowej jak i dydaktycznej oraz aktywność 

wąskiej grupy kierującej instytutem;

• obciążenie  senatu  i  rad  wydziałów  licznymi  decyzjami  o  bardzo  zróżnicowanym 

znaczeniu nie pozwala na skupienie uwagi na kwestiach najistotniejszych dla uczelni i 

wydziałów  (część  tych  decyzji  mogłyby  podejmować  kolegia  rektorskie  i  kolegia 

dziekańskie);

• inna pozycja kanclerza we władzach uczelni publicznej niż uczelni prywatnej w obu 

przypadkach  niewłaściwa,  co  ma  wpływ  na  różnice  uprawnień  rektora  w  tych 

uczelniach;

28 Ł.Abramowicz, P.Labenz, M.Miąśkiewicz, Czesne, reforma i liberalizacja rynku szkolnictwa wyższego, 
[w:]”e-mentor” , nr 4 (11) październik 2005, SGH, Warszawa, s.7.
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W licznych aspektach zarządzania uczelnią uwzględnienia wymaga zarządzanie wiedzą i 

zarządzanie jakością.

Zarządzanie wiedzą w szkole wyższej musi:29

• bazować na: przywództwie, kulturze organizacji, systemie pomiarowo-oceniającym i 

technologii (IKT),

• łączyć ludzi którzy posiadają wiedzę  z tymi którzy jej potrzebują,

• mieć charakter kompleksowy,

• zamieniać aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny,

• musi być hybrydowym połączeniem ludzi i technologii,

• musi kreować sieć.

Zarządzanie jakością w szkole wyższej musi opierać się na:

• wytycznych  ujętych  w  Raporcie  przyjętym  przez  ministrów  właściwych  dla 

szkolnictwa  wyższego  20  maja  2005  roku  w  Bergen:  „Standardy  i  wskazówki 

dotyczące  zapewnienia  jakości  kształcenia  w  Europejskim  Obszarze  Szkolnictwa 

Wyższego”,

• wymagań normy ISO 9001 i 2007,

• zasadach  modelu  doskonalenia  EFQM  oceniające  go  wdrożenie  zasad  TQM  w 

uczelniach.

W Stanach Zjednoczonych istnieją równolegle uniwersytety badawcze, których czołówka 

należy  do  najlepszych  w  świecie  oraz  college  dla  przeciętnych  studentów.  Studia 

doktoranckie w tym kraju odbywa się nie w uczelni w  której pisało się prace magisterską, a 

pracę po doktoracie  nie podejmuje się w uczelni w której uzyskało się doktorat. Tymczasem 

w Polsce całe życie większość profesorów spędziło w jednej uczelni30. Czy nie należałoby 

tego w Polsce zmienić?

Zdaniem  Komisji  Europejskiej  –  „bez  wprowadzenia  do  świata  akademickiego 

konkurencji, bez wprowadzenia menedżerskiego sposobu zarządzania nie będzie w Europie 

zmian  i  czołowe  uniwersytety  europejskie  nie  będą  wyznaczały  światowego  poziomu 

odniesienia”.31 Czy  w  Polsce  nie  powinniśmy  zrealizować  zaleceń  Komisji  Europejskiej? 

Oczywiście nie nagle, ale stopniowo. Zaczęliśmy od szkół niepublicznych. Czas na publiczne. 

Na  to  jednak  się  nie  zanosi.  W  przyjętym  przez  Zgromadzenie  Plenarne  Konferencji 

29 W.M.Grudzewski, J.Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, [w:] „e-mentor”, nr 1 (18) luty 2005, SGH, 
Warszawa, s.49.

30K.Pawłowski, Rozwój społeczeństwa wiedzy w Polsce [w:] „e-mentor” Nr (8) luty 2005, SGH, Warszawa s.12. 
31 Tamże s.12. 
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Rektorów  Akademickich  Szkół  Polskich,  26  kwietnia  2007  roku;  w  „Kodeksie  dobre 

praktyki” w szkołach wyższych ograniczono się do lakonicznego stwierdzenia: „W realizacji 

tych  celów uczelnie  muszą  być  instytucjami  otwartymi  oraz  przedsiębiorczymi,  a  organy 

zarządzające uczelniami (rektor i senat) powinny kierować się Kodeksem dobrych praktyk, 

które uzupełnia „prawo o szkolnictwie wyższym”32. Nie ma w nim mowy o menedżerskim 

sposobie zarządzania.

Władze  wielu  uczelni  publicznych  podkreślają,  że  szkoła  wyższa  nie  jest 

przedsiębiorstwem ale  musi  pokryć swoje koszty z przychodów jakie  uzyskuje z  różnych 

źródeł.  Obecnie  przyznaje  się,  ze  uczelnia  powinna  być  otwarta  (np.  na  różne 

przedsięwzięcia)  i  przedsiębiorcza  (czyli  wypracować  nadwyżkę  ekonomiczną).  Zarówno 

uczelnie publiczne jak i niepubliczne nie działają dla zysku, są więc organizacjami non profit 

dążącymi  do  osiągnięcia  nadwyżki  ekonomicznej  przeznaczonej  na  rozwój.  Współczesne 

rentowne przedsiębiorstwa osiągają zysk który przeznaczają na rozwój. Praktycznie nie różnią 

się   pod tym względem od organizacji  non profit.  Jak dotychczas  szkoła wyższa nie  jest 

spółką akcyjną, ale założycielem uczelni może być spółka akcyjna, która nie widzi powodu 

dofinansowania  deficytowej  szkoły  wyższej,  którą  założyła.  Uczelnia,  podobnie  jak 

przedsiębiorstwo musi dążyć do samofinansowania działalności statutowej i samorozwoju z 

osiągniętej nadwyżki ekonomicznej, dlatego też musi działać według wypracowanego modelu 

biznesowego,  który  pozwoli  jej  zarabiać  pieniądze  niezbędne  do  pokrycia  kosztów 

funkcjonowania i rozwoju. Jaki ma to być model?

Henry Ford w lipcu 2006 roku wysłał znamienny mail do pracowników koncernu „Ford” 

w którym szef legendarnej firmy zajmującej piąte miejsce na liście Fortune 500, napisał, ze 

jego sposób zarabiania pieniędzy funkcjonujący przez 100 lat już nie działa i on nie wie jak 

zarabiać pieniądze. Model biznesowy Forda przestał działać. 33 Nie można więc utrzymywać 

nawet najbardziej rentownych modeli zarządzania wiecznie, muszą się zmieniać. Dotyczyć to 

musi także szkól wyższych, w tym tych najstarszych i najbardziej zasłużonych.

Na przełomie  wieków upadł  jeden z  głównych mitów zarządzania  – mit  o  znaczeniu 

doświadczenia i tradycji w biznesie „Przez wieki firmy samouspakajały się przekonaniem, że 

jeśli funkcjonują długo, to maja taką tradycję oraz wiedzę, iż żaden nowy przeciwnik  nie 

może  zagrozić.  Otóż  przekonanie  to  staje  się  mitem”34.  To  samo  można  będzie  wkrótce 

powiedzieć o uczelniach w Polsce, które chcą odcinać kupony od tradycji, zapominając, że 

32 Kodeks Dobrej Praktyki w Szkołach Wyższych, uchwalony 26.04.2007 r. przez Zgromadzenie Plenarne 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wydany przez Fundacje Rektorów Polskich, Kraków 2007
33 P.Płoszajski, Polubić chaos, [w:] „e-mentor” Nr 3/20, czerwiec 2007, SGH, Warszawa s.7.
34 Tamże, s.7
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ona jutro już nie będzie warta tyle co wczoraj i trzeba będzie konkurencji „młodych uczelni” 

popatrzyć  w  oczy  i  podjąć  walkę  na  śmierć  i  życie.  Tego  nie  czynią  i  nie  przewidują 

profesorowie  zasiadający  w  senacie  znanych  w  Polsce  uczelni.  Dlatego  konieczne  jest 

przewidywanie i podjęcie szybkich intensywnych prac nad strategią rozwoju w zmieniających 

się warunkach, w czasie postępującej globalizacji i „nowej gospodarki”. 

Uczelnie  muszą  przystąpić  do  opracowania  poważnych  programów  projakościowej 

restrukturyzacji   zarządzania,  którego punktem wyjścia musi być odejście od tradycyjnego 

modelu  średniowiecznego  na  rzecz  modelu  menedżerskiego  zarządzania  XXI  wieku  i 

poszukiwania słabych sygnałów, które mogą przerodzić się błyskawicznie w coś poważnego i 

znaczącego.  Uczelnią  będą  mogli  zarządzać  wytrawni  menedżerowie  a  nie  wspomniani 

specjaliści zakresu  historii średniowiecza czy pisowni. Czeka nas rewolucyjna przemiana na 

wzór transformacji gospodarki, np. przemysłu w Polsce.
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ANEKS

Standardy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym.

Podsumowanie europejskich standardów zapewnienia jakości 

Poniższy skrócony wykaz europejskich standardów zapewnienia jakości szkolnictwa wyższego  

został  przygotowany  na  podstawie  Rozdziału  2  niniejszego  raportu,  ma  charakter  

referencyjny i nie zawiera wskazówek towarzyszących wymienionym standardom. Standardy  

przedstawiono w trzech częściach obejmujących wewnętrzne zapewnienie jakości instytucji  

szkolnictwa  wyższego,  zewnętrzne  zapewnienie  jakości  szkolnictwa  wyższego  oraz  

zapewnienie jakości agencji zewnętrznego zapewnienia jakości. 

Część 1: Europejskie standardy i wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewnienia jakości  

w instytucjach szkolnictwa wyższego 

1.1 Polityka oraz procedury zapewnienia jakości: Instytucje powinny posiadać politykę oraz  

związane z nią procedury w zakresie jakości oraz standardy oferowanych przez siebie  

programów i  ich  efektów.  Powinny  także  przyjąć  na  siebie  wyraźne zobowiązanie  do  

rozwoju  kultury,  która  uznaje  znaczenie  jakości  oraz  jej  zapewnienia  w  ich  

funkcjonowaniu.  W  tym  celu,  instytucje  powinny  opracować  i  wprowadzić  w  życie  

strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości. Strategia, polityka oraz procedury powinny  

posiadać  formalny  status  i  być  powszechnie  dostępne.  Powinny również  przewidywać  

określone funkcje dla studentów oraz innych zainteresowanych stron. 

1.2 Zatwierdzanie,  monitoring  oraz  okresowy  przegląd  programów  oraz  e  ich  efektów:  

Instytucje  powinny  dysponować oficjalnymi  mechanizmami  zatwierdzania,  okresowego  

przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów. 

1.3 Ocenianie  studentów:  Studenci  powinni  być  oceniani  według  opublikowanych  i  

konsekwentnie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur. 

1.4 Zapewnienie  jakości  kadry  dydaktycznej:  Instytucje  powinny  posiadać  metody  

gwarantujące,  że  kadra  prowadząca  zajęcia  dla  studentów  dysponuje  odpowiednimi  

kwalifikacjami  i  kompetencjami.  Powyższe  metody  powinny  być  dostępne  dla  osób  

prowadzących zewnętrzne przeglądy i stanowić przedmiot komentarza w raportach. 

1.5 Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów: Instytucje winny zagwarantować,  

by zasoby wspomagające naukę studentów były wystarczające i odpowiednie dla każdego  

z oferowanych programów. 
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1.6 Systemy  informacyjne:  Instytucje  powinny  gromadzić,  analizować  i  wykorzystywać  

stosowne  informacje  dotyczące  skutecznego  zarządzania  oferowanymi  programami  

studiów oraz innymi działaniami. 

1.7 Publikowanie informacji: Instytucje powinny w regularnych odstępach czasu publikować  

aktualne,  bezstronne  i  obiektywne  informacje  –  zarówno  w  ujęciu  ilościowym,  jak  i  

jakościowym – na temat oferowanych przez siebie programów oraz ich efektów. 

Część 2: Europejskie standardy zewnętrznego zapewnienia jakości szkolnictwa wyższego 

2.1 Stosowanie  procedur  wewnętrznego  zapewnienia  jakości:  Procedury  zewnętrznego 

zapewnienia  jakości  powinny  uwzględniać  skuteczność  procesów  wewnętrznego  

zapewnienia jakości, o których mowa w Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek. 

2.2 Opracowanie  procesów  zewnętrznego  zapewnienia  jakości:  Przed  opracowaniem 

procesów  zapewnienia  jakości  wszystkie  osoby  odpowiedzialne  (w  tym  instytucje  

szkolnictwa  wyższego)  powinny  określić  ich  cele  oraz  zadania.  Cele  i  zadania  winny  

zostać opublikowane wraz z opisem przewidzianych procedur. 

2.3 Kryteria dla decyzji:  Wszelkie oficjalne decyzje podejmowane w związku z działalnością  

w obszarze zewnętrznego zapewnienia jakości powinny być oparte na jasno określonych,  

opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriach. 

2.4 Procesy odpowiednie dla określonego celu:  Wszelkie procesy w ramach zewnętrznego 

zapewnienia  jakości  powinny  być  zaprojektowane  w  sposób  gwarantujący  ich  

odpowiedniość do realizacji ustalonych celów i zadań. 

2.5 Raportowanie:  Należy publikować raporty, które powinny być zrozumiałe i przystępne  

dla  docelowych  odbiorców.  Czytelnik  powinien  mieć  możliwość  łatwego  wyszukania  

wszelkich zawartych w nich decyzji, przychylnych opinii bądź zaleceń. 

2.6 Procedury  uzupełniające  (follow-up):  Procesy  zapewnienia  jakości  zawierające  

zalecenia odnośnie do działania bądź wymagające późniejszego planu działań powinny  

posiadać ustaloną z góry i konsekwentnie realizowaną procedurę uzupełniającą. 

2.7 Okresowość przeglądów:  Należy  cyklicznie  podejmować  działania  w  zakresie  

zewnętrznego zapewnienia jakości instytucji  i/lub programów. Należy z wyprzedzeniem  

jasno określić i opublikować długość cyklu oraz procedury dotyczące takich przeglądów. 
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2.8 Analizy systemowe: Agencje zapewnienia jakości powinny okresowo sporządzać zbiorcze  

raporty  zawierające  omówienie  i  analizę  ogólnych  wniosków  z  przeprowadzonych  

przeglądów, ocen itp. 

Część 3: Europejskie standardy dotyczące agencji zewnętrznego zapewnienia jakości 

3.1 Stosowanie procedur zewnętrznego zapewnienia jakości na rzecz szkolnictwa wyższego:  

Zewnętrzne zapewnienie  jakości  agencji  powinno uwzględniać  obecność  i  skuteczność  

procesów zewnętrznego zapewnienia jakości, o których mowa w Części 2 Europejskich  

Standardów i Wskazówek. 

3.2 Oficjalny  status:  Kompetentne  władze  publiczne  Europejskiego  Obszaru  Szkolnictwa  

Wyższego powinny  formalnie  uzna_ agencje  za  organy odpowiedzialne  za  zewnętrzne  

zapewnienie  jakości.  Agencje  powinny  prowadzić  działalność  w  oparciu  o  ustalone  

podstawy prawne oraz spełnia_ wszelkie wymagania obowiązujące w ramach jurysdykcji,  

w której funkcjonuj_. 

3.3 Działalność: Agencje powinny regularnie podejmować działania w zakresie zewnętrznego  

zapewnienia jakości (na szczeblu instytucjonalnym lub programowym). 

3.4 Zasoby:  Agencje  powinny  dysponować  dostatecznymi  i  proporcjonalnymi  zasobami,  

zarówno w obszarze personelu, jak i finansów, umożliwiającymi skuteczne oraz sprawne  

organizowanie  i  prowadzenie  procesu(-ów)  zewnętrznego  zapewnienia  jakości,  przy  

zapewnieniu odpowiednich warunków dla rozwoju swoich procesów i procedur. 

3.5 Misja: Agencje powinny pracować w oparciu o jasne i wyraźne cele oraz zadania, ujęte w  

formie powszechnie dostępnej deklaracji programowej. 

3.6 Niezależność: Agencje powinny być niezależne w takim stopniu, aby ponosiły niezależną  

odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, a wnioski i zalecenia zawarte w ich  

raportach  nie  podlegały  oddziaływaniu  ze  strony  osób  trzecich,  takich  jak  instytucje  

szkolnictwa wyższego, ministerstwa bądź inne zainteresowane strony. 

3.7 Stosowane  przez  agencje  kryteria  i  procesy  zewnętrznego  zapewnienia  jakości:  

Stosowane  przez  agencje  procesy,  kryteria  i  procedury  powinny  być  określone  z  

wyprzedzeniem i powszechnie dostępne. Zazwyczaj procesy te powinny obejmować:

• samoocenę  lub  równorzędną  procedurę  przeprowadzaną  przez  jednostkę  będącą  

podmiotem procesu zapewnienia jakości; 

• zewnętrzną ocenę dokonaną przez grupę ekspertów, w tym - odpowiednio - członka(ów)  

zbiorowości studentów oraz kontrole na miejscu (według uznania agencji); 
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• publikację  raportu  zawierającego  wszelkie  decyzje,  zalecenia  bądź  inne  formalne  

rezultaty; 

• procedurę  uzupełniającą  w  celu  analizy  działań  podjętych  przez  jednostkę  będącą  

podmiotem procesu zapewnienia jakości w świetle zaleceń zawartych w raporcie. 

3.8 Procedury  dotyczące  odpowiedzialności:  Agencje  powinny  posiadać  procedury  w  

zakresie własnej odpowiedzialności.  
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