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Zmiany w Statucie PKA spowodowane zmianami w ustawie z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 
1311)

Główne zmiany w ustawie PSW dotyczące PKA

1. Zniesienie obowiązku oceny przez PKA spełnienia warunków 
prowadzenia studiów (zmiany w art. 11 a ustawy PSW)

2. Zniesienie możliwości dokonywania przez PKA oceny działalności 
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (ocena 
instytucjonalna), w tym oceny jakości kształcenia na prowadzonych 
przez te jednostkę studiach trzeciego stopnia i studiach 
podyplomowych (zmiany w art. 48a)

3. Modyfikacja kryteriów oceny jakości kształcenia na kierunkach 
studiów (art. 48a ust. 3), a w konsekwencji wydanie rozporządzenia 
MNiSzW z dnia 20 września 2016 w sprawie ogólnych kryteriów 
oceny programowej na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572, z późn. zm)



Zmiany w Statucie PKA spowodowane zmianami w ustawie z dnia 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 1311)

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 1311

w art. 11a:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wątpliwości co do 
przestrzegania warunków 
prowadzenia studiów przez 
podstawowe jednostki organizacyjne,  
o których  mowa  w art. 11,  minister  
właściwy  do  spraw  szkolnictwa  
wyższego, po otrzymaniu 
zawiadomienia rektora o 
uruchomieniu kształcenia, występuje 
do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 
wnioskiem o dokonanie oceny 
jakości kształcenia.”

Polska Komisja Akredytacyjna ocenia 
jakość kształcenia na danym kierunku 
studiów, uwzględniając jego efekty, a 
także spełnianie warunków 
określonych w art. 9a oraz w 
przepisach wydanych na podstawie 
art. 9 ust. 3 pkt 1 [warunki, jakie muszą 

spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić 
studia  na   określonym   kierunku,   poziomie   i   

profilu   kształcenia, a w szczególności M.P.] i art. 
9b lub art. 9c. Ocena ta może być 
również dokonana na wniosek 
ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego.



Zmiany w Statucie PKA spowodowane zmianami w ustawie z dnia 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 1311)

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 1311

w art. 48a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze:

1) programy kształcenia, z uwzględnieniem misji i strategii rozwoju uczelni;

2) standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b i art. 9c;

3) kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami;

4) współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia;

5) skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

6) funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się;

7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia;

8) akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych;

9) infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji efektów kształcenia;

10)wsparcie studentów w procesie uczenia się.”,

b) uchyla się ust. 4 i 4a,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja dokonuje oceny programowej z inicjatywy własnej lub na wniosek uczelni oraz, w przypadkach określonych w 
art. 11a ust. 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, ogólne kryteria oceny 
programowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.”



Brzmienie art. 48a przed zmianą
Art. 48a

3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena 
programowa), mając na uwadze:

1) efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie 
obszarów kształcenia i kierunków studiów;
2) spełnianie warunków niezbędnych do prowadzenia studiów, określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1–3, art. 9b, a także art. 9c w 
przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
3) funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się.

Komisja może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej 
uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakości kształcenia na prowadzonych przez 
nią studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych; ocenę instytucjonalną 
przeprowadza się w jednostce, w której wcześniej dokonano oceny programowej na 
większości prowadzonych przez nią kierunków studiów.

4a. W uczelniach nieposiadających podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej co 
najmniej jeden kierunek studiów ocena instytucjonalna dokonywana przez Komisję 
dotyczy całej uczelni. Ocenę instytucjonalną przeprowadza się, jeżeli wcześniej dokonano 
w uczelni oceny programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów.

5. Komisja dokonuje ocen, o których mowa w ust. 3 i 4, z inicjatywy własnej lub na wniosek 
uczelni oraz w przypadkach określonych w art. 11a ust. 2 i 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Do członków oraz ekspertów Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.7)). Wyłączenia członka Komisji lub eksperta dokonuje przewodniczący Komisji.



Zmiany wprowadzone w Statucie Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej

Zmiany w tekście Statutu 
PKA

Zmiany w załącznikach do 
Statutu PKA

Polegają głównie na:

1. usunięciu ze Statutu fragmentów 
odnoszących się do oceny instytucjonalnej,

2. wprowadzeniu przepisów przejściowych 
wynikających ze zniesienia oceny 
instytucjonalnej (§ 30),

3. Wprowadzeniu oczywistych korekt 
wynikających ze zmian numeracji 
elementów strukturalnych ustawy po 
zmianie.

Polegają na:

1. usunięciu załączników 
dotyczących kryteriów oceny oraz 
warunków przyznawania oceny 
instytucjonalnej

2. zmianie załączników dotyczących 
kryteriów oceny oraz warunków 
przyznawania oceny 
programowej 



Statut PKA

statutPKA_2017_full-2.pdf
statutPKA_2017_full-2.pdf


Kryteria oceny programowej

03. Kryteria_oceny_PO_PP_oraz_wskazowki.pdf
03. Kryteria_oceny_PO_PP_oraz_wskazowki.pdf


Warunki przyznawania oceny 
programowej

04.  Warunki przyznawania ocen.pdf
04.  Warunki przyznawania ocen.pdf


Cechy kryteriów oceny programowej
1. Paralelność kryteriów dla obu profili kształcenia

2. Prostota kryteriów wyrażająca się zwięzłością ich 
sformułowania oraz nieskomplikowaną strukturą

3. Ogólny charakter kryteriów, co umożliwia ich 
wykorzystanie do oceny zróżnicowanych 
programów kształcenia, realizowanych w różnych 
instytucjach szkolnictwa wyższego, o różnych 
celach, potencjale i sile oddziaływania 

4. W konsekwencji te właściwości kryteriów nadają 
ocenie programowej charakter merytorycznej, 
eksperckiej oceny jakości



Wskazówki dotyczące kryteriów oceny 
programowej PKA

Zgodnie z funkcją wyznaczoną wskazówkom w Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG) [Approved by the Ministerial Conference in 
Yerevan, 14-15 May 2015,

Wskazówki odnoszące się do poszczególnych standardów oceny 
programowej: 

1. Opisują zakres kryterium i ukazują sposób, w jaki może być 
ono zastosowane,  do rozważenia przez ekspertów 
dokonujących oceny

2. Podpowiadają jak ocena w ramach danego kryterium może 
być prowadzona, 

3. Inspirują ekspertów do zadawania pytań w procesie oceny

4. Wykorzystanie wskazówek  będzie zróżnicowane,  w 
zależności od kontekstu, w którym ocena jest 
przeprowadzana



Wzór raportu samooceny



Struktura raportu samooceny
1. Wskazówki ogólne do raportu 

samooceny
2. Prezentacja uczelni/jednostki
3. Część I - Samoocena jednostki w 

zakresie spełniania kryteriów 
oceny jakości kształcenia na 
kierunku studiów o profilu 
ogólnoakademickim/praktycznym

4. Część II - Perspektywy rozwoju 
kształcenia na ocenianym 
kierunku studiów

Załączniki:
Załącznik nr 1. Zestawienia 
dotyczące ocenianego 
kierunku studiów
Załącznik nr 2 – Wykaz 
materiałów uzupełniających
Cz. I. Dokumenty, które należy 
dołączyć do raportu 
samooceny (wyłącznie w 
formie elektronicznej)
Cz. II. Materiały, które należy 
przygotować do wglądu 
podczas wizytacji, w tym 
dodatkowe wskazane przez 
zespół oceniający PKA, po 
zapoznaniu się zespołu z 
raportem samooceny



Wskazówki ogólne do raportu 
samooceny

Raport samooceny przygotowywany przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni 
stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny jakości kształcenia na danym kierunku 
studiów (oceny programowej). Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu 
kształcenia na tym kierunku studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli 
kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych 
kryteriów oceny programowej przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną, a także 
refleksja nad stopniem spełnienia tych kryteriów.

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście do 
prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów 
programu kształcenia i jego realizacji przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być 
zwięzły, w części I jego objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków.

We wzorze raportu samooceny uchwalonym przez Prezydium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej zawarte zostały wskazówki dotyczące opracowania raportu (oznaczone 
kursywą). Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające poszczególnym kryteriom 
oceny programowej, do których odniesienie się umożliwi dokonanie ich pełnej samooceny.

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej 
raport samooceny. Wyłącznym ich celem jest pomoc w zrozumieniu istoty każdego z 
kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu oceny oraz zainspirowanie 
do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi w procesie samooceny i 
opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na ocenianym 
kierunku.



Wzór raportu samooceny

Profil 
ogólnoakademicki

Profil
praktyczny

RS_PO_04_01_2017.rtf
RS_PO_04_01_2017.rtf
RS_PP_04_01_2017.rtf
RS_PP_04_01_2017.rtf


Wskazówki do opracowania samooceny

Cel:

1. pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów,

2. podpowiedzenie najważniejszych informacji, na 
których opiera się proces oceny,

3. zainspirowanie do formułowania pytań, na które 
warto poszukiwać odpowiedzi w procesie oceny i 
opracowywania raportu.



Wzory wniosków o nadanie uprawnień do 
prowadzenia studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/wzory-
wnioskow-o-nadanie-uprawnien-do-prowadzenia-
studiow-na-okreslonym-kierunku-poziomie-i-profilu-
ksztalcenia.html

Korzystanie z wzorów jest całkowicie dobrowolne, a 
decyzja uczelni, co do ich użycia nie wpłynie w żaden 
sposób na ocenę formalną bądź merytoryczna 
wniosku.

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/wzory-wnioskow-o-nadanie-uprawnien-do-prowadzenia-studiow-na-okreslonym-kierunku-poziomie-i-profilu-ksztalcenia.html


mprochnicka@pka.edu.pl

Dziękuję za uwagę


