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Inauguracja prac Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Rok 2016 to początek
ggggZapewniania
Jaktrzeciej

kadencji Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008-2016 Zespołowi przewodniczył prof. dr hab. Paweł Stępień z
Wydziału „Artes Liberales”. W obecnej kadencji funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, a tym
samym Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia pełni dr Agnieszka JaniakJasińska z Wydziału Historycznego, która w latach poprzednich przewodniczyła Wydziałowemu Zespołowi
Zapewnienia Jakości Kształcenia na swoim macierzystym wydziale oraz uczestniczyła w pracach UZZJK. Od
1 stycznia 2016 r jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk humanistycznych. W skład
Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący
wszystkie obszary nauk, studenci oraz doktorant. W posiedzeniach Zespołu udział biorą także powołani przez
Rektora UW stali goście, reprezentujący Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia (PEJK), Centrum Otwartej i
Multimedialnej Edukacji.
UZZJK zależy na jak najściślejszej, partnerskiej współpracy z zespołami wydziałowymi, dlatego też zachęcamy
do dzielenia się z członkami Zespołu swoimi wątpliwościami, przemyśleniami, wiedzą i doświadczeniem.
UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W KADENCJI 2016-2020
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Nagroda Dydaktyczna Rektora UW
„Fundamentem działania Uniwersytetu Warszawskiego jest jedność nauki i nauczania.
Różnorodność proponowanych kierunków studiów i wysoki poziom kształcenia w równym
stopniu co badania naukowe decydują dziś o ocenie uczelni i mają znaczący wpływ na jej pozycję
w kraju i na świecie. (…) Nauczyciele akademiccy, którzy swoim zaangażowaniem i stosowaniem
odpowiednio dobranych metod nauczania przyczyniają się do realizacji tak rozumianych zadań
uczelni oraz budowania jej pozytywnego wizerunku, zasługują na szczególne wyróżnienie”
(Regulamin Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego).
Nagroda Dydaktyczna Rektora UW, której kapitułę powołano po raz pierwszy w 2016 r., ma na celu
wsparcie najlepszych pracowników UW oraz podkreślenie wagi, jaką przywiązuje się do wysokiego
poziomu kształcenia na naszej uczelni. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: w obszarze nauk
przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych. Kandydatów zgłaszać mogą dziekani oraz
kierownicy innych jednostek prowadzących dydaktykę. Laureatem może zostać osoba, która w pracy ze
studentami wykorzystuje nowatorskie metody nauczania. Nagroda będzie przyznawana co roku. Komisji
oceniającej zgłoszenia przewodniczy Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Zasiadają w niej m.in.
przedstawiciele studentów i doktorantów.
23 listoapda odbyło się pierwsze uoczyste wreczenie Nagród Dudaktycznych Rektora UW. Laureatami
konkursu zostali:

mgr Pascale Peeters
Wydział Neofilologii

dr Jerzy Konarski
Wydział Matematyki Informatyki i
Mechaniki

dr Karol Olejniczak
EUROREG

Uruchomienie Procedury PEU/ RPL
1 października 2016 r. ruszyły na Uniwersytecie Warszawskim pierwsze rekrutacje wykorzystujące
możliwość potwierdzania efektów uczenia się. Na skorzystanie z procedury PEU/RPL zdecydowały się
jednostki prowadzące kształcenie na kierunkach: pedagogika, nauczanie języka angielskiego, nauczanie
języka francuskiego oraz nauczanie języka niemieckiego. Kolejne - zgodnie z uchwałami rekrutacyjnymi
podjętymi w zeszłym roku - przystąpią do niej w roku akademickim 2017/2018. Wszystkich pozostałych
zachęcamy do rozważenia uruchomienia tej ścieżki rekrutacji od 1 października 2018 r. Termin zgłaszania
kierunków gotowych do wdrożenia procedury PEU/RPL w roku akademickim 2018/2019 upływa 28
lutego 2017 r.
Przypominamy, że potwierdzenie efektów uczenia się PEU/RPL pozwala kandydatom na zaliczenie
wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności,
zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy. Dzięki PEU można znacząco skrócić czas
trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę z innymi obowiązkami. Oferta
ta skierowana jest do osób z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.
Możliwość wykorzystywania doświadczeń zawodowych w rekrutacji na studia wprowadziła nowelizacja
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2014 r. Uczelniom zostawiono dużą swobodę w określeniu zasad
uznawania wiedzy i umiejętności zdobytych poza uczelnią. Na Uniwersytecie Warszawskim procedura
potwierdzania efektów uczenia się opisana jest w uchwale Senatu z 20 maja 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się na stronie www.peu.uw.edu.pl

Zmiany prawne
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kolejna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmianie
Pani
Doktor
uległy też akty wykonawcze do ustawy, a w szczególności rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów (Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016
r.). Zgodnie z zapisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uchwalonej 22 grudnia 2015 r. (Dz.
U z 2016 r. poz. 64) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił także w rozporządzeniu z dnia 26
września 2016 r., charakterystyki drugiego stopnia poziomów 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego. Tym samym straciło moc
rozporządzenie MNiSW z 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Powyższe zmiany w prawie powszechnym spowodowały konieczność modyfikacji prawa
wewnątrzuniwersyteckiego. Zmiany najbardziej istotne z punktu widzenia kompetencji WZZJK dotyczą
projektowania programów kształcenia. W ich efekcie powstały nowe wnioski o uruchomienie kierunku
studiów, specjalności, zmiany nazwy kierunku studiów oraz zmiany kierunkowych efektów kształcenia. Będą
one wykorzystywane m.in. w procesie dostosowywania studiów II stopnia do wymogów znowelizowanej
ustawy. Przypominamy, że dostosowanie wszystkich programów kształcenia musi zakończyć się w grudniu
2017 roku. Zatem ostateczny termin złożenia wniosków do Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia upływa we wrześniu 2017 r.
Nowością wynikającą ze zmian prawnych jest odnoszenie kierunkowych efektów kształcenia do
charakterystyk drugiego stopnia PRK.
- Uchwała nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia.
-Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia.

Inne zmiany prawne:
-Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
wyboru modułów kształcenia w programach studiów.
-Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków
studiów.
-Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r w sprawie
Uniwersyteckiego Systemu Zaliczeń Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego
Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć - ECTS.

Konferencje jakościowe
W dniach 16-17 listopada 2016 r., w Elblągu odbyło się zorganizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną
i tamtejszą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową akademickie FORUM JAKOŚCI, poświęcone
zmianom w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego.
Choć na Uniwersytecie Warszawskim dominują kierunki o profilu ogólnoakademickim, możemy także
pochwalić się interesującymi programami ukierunkowanym na kształcenia praktyczne. Należą do nich
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, prowadzone przez Wydział Fizyki. O studiach tych jako
odpowiedzi uczelni na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego na elbląskiej konferencji opowiadał
dr hab. M. Kowalczyk – Hernández, pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki ds. studiów z optyki
okularowej i optometrii. Podczas dwudniowych obrad omawiano różnorodne zagadnienia związane z
prowadzeniem studiów o profilu praktycznym, w tym m.in.: ideę studiów dualnych, rolę Biura Karier,
zasady organizacji i zaliczania praktyk studenckich. Niektóre z tych problemów w równym stopniu dotyczyć
też mogą profilu ogólnoakademickiego.
Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z wybranymi wystąpieniami zamieszczonymi w postaci
prezentacji na stronie: http://www.forumjakosci.edu.pl/index.php/program
Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie dr hab. B. Stawoskiej-Jundziłł i mgr M. Wojtkowiaka
zatytułowane: „Praktyki zawodowe w doświadczeniach i ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej”.

11th European Quality Assurance Forum- Quality in context –
embedding improvement- 17-19 Listopada, Uniwersytet
Lublański, Lublana.
Europejskie Forum Zapewniania
Jakości to coroczne
międzynarodowe wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele
europejskich i poza europejskich uczelni w celu dyskusji nad
kwestiami związanymi z Europejskim Obszarem Szkolnictwa
Wyższego. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie
Uniwersytetów Europejskich (EUA). Uniwersytet Warszawski jako
członek EUA corocznie uczestniczy w obradach Forum. Tematem
przewodnim tegorocznej konferencji były zagadnienia związane z
dydaktyką oraz kształceniem skoncentrowanym na studencie (SCLstudent centered learning). Wszystkie materiały z Forum dostępne są
na stronie:
http://www.eua.be/activitiesservices/events/event/2016/11/17/default-calendar/11theuropean-quality-assurance-forum

20 stycznia 2017 odbyło się seminarium podsumowujące wyniki badań projektu „Poziom 5 –
brakujące ogniwo?” realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson
Central Europe w latach 2013-2016.
Celem pierwszego etapu projektu, realizowanego w latach 2013–2014 było wstępne rozpoznanie
zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego piątego poziomu
Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wraz z pozytywnym wynikiem analiz rozpoczęto drugi etap,
czyli przygotowanie przez wybrane polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski, programów na
piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Celem tego zadania badawczego było stwierdzenie, czy opisy
wymagań 5 poziomu PRK pozwalają na sensowne zaprojektowanie programów studiów, a zwłaszcza na
racjonalne rozwiązanie przejścia pomiędzy poziomem 4 (matura) a poziomem 6 (licencjat, inżynier).
Kolejny trzeci etap poświęcony został zagadnieniom uznawanie efektów uczenia się i przenoszenia
efektów uczenia się z 5 na 6 poziom PRK.
Uniwersytet Warszawski zaangażowany był w prace projektowe na wszystkich etapach. Przedstawiliśmy
trzy przykładowe programy kształcenia na 5 poziomie przygotowujące do pracy w roli: asystenta
przedszkolnego z językiem angielskim (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji
Europejskiej), specjalisty w instytucjach kultury (Instytut Kultury Polskiej), przewodnika miejskiego – varsavianisty
(Instytut Historyczny), zaś mgr Agata Wroczyńska, Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia UW, wspólnie
z prof. Ewą Chmielecką (SGH) przygotowała opracowanie poświęcone mechanizmom zapewniania
jakości kształcenia na studiach lokowanych na 5 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Wyniki projektu zostały zaprezentowane w publikacjach:
-„Poziom 5 – brakujące ogniwo?”, praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej, Katarzyny TrawińskiejKonador, Warszawa 2014.
http://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji/423-poziom-5-brakujace-ogniwo.html
- „Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia”, praca zbiorowa pod red. Ewy
Chmieleckiej, Katarzyny Matuszczak, Warszawa 2015.
http://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji/404-poziom-5-brakujace-ogniwo-przyklady-programowksztalcenia.html
-„ Poziom 5 – brakujące ogniwo. Aspekty z praktyczne”, praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej,
Natalii Kraśniewskiej, Warszawa 2017.
http://www.frp.org.pl/pl/23-other/515-opracowania-poziom-5-brakujace-ogniwo-aspektypraktyczne.html

Spotkanie z Wydziałowymi Zespołami Zapewnienia Jakości Kształcenia
26 stycznia 2017
Dobiega końca pierwszy semestr bieżącego roku akademickiego, a wraz z nim okres kompletowania składów
wydziałowych zespołów projakościowych na kadencję 2016-2020 oraz wdrażania się nas wszystkich w nowe
obowiązki. Czas na omówienie i przyjęcie planu ogólnouniwersyteckich działań na rzecz doskonalenia jakości
kształcenia. W tym celu zapraszamy Państwa na spotkanie inauguracyjne, podczas którego przedstawimy i
poddamy pod dyskusję harmonogram wspólnych naszych przedsięwzięć na najbliższe cztery lata oraz
omówimy bieżące prace związane z dostosowywaniem regulacji uniwersyteckich do nowych rozporządzeń
MNiSW oraz ostatniej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 stycznia, w sali 200
w Budynku Zarządu Samorządu Studentów
(Mały Dziedziniec Kampusu Głównego UW), w godz. 15.30-17.30
Nasze obrady otworzy Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Jolanta ChoińskaMika. Uprzejmie prosimy o dołożenie wszelkich starań, by każdy WZZJK był reprezentowany przynajmniej
w dwuosobowym składzie. Z prawdziwą radością witać będziemy pełne reprezentacje, oczywiście ze
studentami i doktorantami włącznie.
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