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Krzysztof PRZYSTUPA 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W UCZELNI WYŻSZEJ 

 

W pracy przytoczone zostały główne elementy tak zwanej filozofii jakości kształcenia. Na ich tle porównano ustalenia Pro-

cesu Bolońskiego z zaleceniami krajowymi i zaleceniami normy ISO 9001:2009 odnoszącymi się do jakości kształcenia na 

uczelniach wyższych. Zaproponowano strukturę dokumentacji Systemu Jakości Kształcenia oraz zbudowano model kształcenia 

wyższego w ujęciu procesowym.  

 

WSTĘP 

Od wielu lat, na każdym poziomie kształcenia prowadzone są 
prace zmierzające do wdrażania różnych idei jakości kształcenia, 
jako nowej i bardziej skutecznej formy zapewnienia wysokiego 
stopnia opanowania wiedzy. Dokumentami normującymi Zarządza-
nie Jakością Kształcenia w Polsce są: Ustawa z 27.07.2005r.,  
Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.10.2011 w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształce-
nia, a także Zarządzenie Nr 1 Przewodniczącego PKA z dnia 
24.04.2013r. w sprawie systemu zarządzania jakością PKA wraz  
z załącznikiem: Wewnętrzny System Zarządzania Jakością PKA. 
Standardy europejskie i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości 
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego określone zostały 
przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości  
w Szkolnictwie Wyższym. Standardy usług edukacyjnych dla po-
trzeb komercyjnego kształcenia ustawicznego, samokształcenia  
i szkolenia zawarte zostały w normie EN ISO 29990. 

1. PROCES BOLOŃSKI  

W dniu 19 czerwca 1999r. ministrowie edukacji 29 krajów  
europejskich podpisali Deklarację Bolońską[1]. Jest to dokument 
zmierzający do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów 
europejskich. Podstawowym celem Deklaracji Bolońskiej było zbu-
dowanie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa  
Wyższego. Główne etapy budowy EOSW to: 
– Wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych ocen 

poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu oraz przyjecie po-
równywalnych tytułów zawodowych. Celem tego etapu ma być: 
umożliwienie obywatelom mobilności zatrudnienia; 

– Przyjęcie prostego ujednoliconego systemu kształcenia oparte-
go na dwóch lub trzech poziomach kształcenia. Celem tego 
etapu ma być: zbudowanie systemu konkurencyjności europej-
skiego systemu szkolnictwa wyższego; 

– Zastosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS - Euro-
pean Credit Transfer System). Celem tego etapu ma być: pro-
mowanie mobilności studentów już w trakcie każdego semestru 
nauki; 

– Promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, 
naukowców oraz personelu pomocniczego poprzez likwidację 
barier związanych z alokacją. Celem tego etapu ma być: udo-
stępnienie międzynarodowej opieki, pomocy i świadczeń dla 
studentów oraz umożliwienie alokacji badań naukowych wraz  
z osobami je prowadzącymi przy zachowaniu ciągłości spra-

wozdawczości, bez naruszenia lokalnych uprawnień ustawo-
wych dotyczących kadry naukowo – dydaktycznej; 

– Promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia 
poziomu zapewnianej jakości szkolnictwa wyższego. Celem te-
go etapu ma być: opracowanie porównywalnych kryteriów i me-
todologii; 

– Promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szcze-
gólnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zinte-
growanych programów nauczania, szkolenia i badań. Celem  
tego etapu ma być: opracowywanie wspólnych programów nau-
czania, umożliwienie współpracy miedzy uczelnianej, budowa-
nie programów wymiany, budowanie zintegrowanych progra-
mów studiów, szkoleń i badań. 
 
Postępy w realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiane 

były na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. Odby-
wały się one co dwa lata. Wynikiem obrad był za każdym razem 
komunikat podsumowujący osiągnięcia oraz wskazujący dalsze 
działania. Obecnie w Procesie uczestniczy 47 krajów europejskich  
i 23 kraje z poza Europy[2]. 

Pierwsza Konferencja Ministrów Edukacji krajów sygnatariuszy 
Deklaracji Bolońskiej, odbyła się w Pradze w dniach 18-19 maja 
2001r.  

W trakcie jej trwania opracowano nowe elementy, które można 
zawrzeć w następujących hasłach: 
– Promocji kształcenia przez całe życie; 
– Podkreślenia znaczenia współpracy z instytucjami szkolnictwa 

wyższego oraz studentami; 
– Potrzeby promocji atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkol-

nictwa Wyższego w świecie. 
 
Druga konferencja Ministrów miała miejsce w Berlinie w dniach 

18-19 września 2003r. Wskazano na niej na potrzebę wzmocnienia 
współpracy w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zauwa-
żono konieczność włączenia w Proces Boloński tematyki dotyczącej 
studiów doktoranckich. 

W dniach 19- 20 maja 2005r. w Bergen odbyła się trzecia kon-
ferencja Ministrów Edukacji krajów uczestniczących w Procesie 
Bolońskim. Przyjęto dwa dokumenty stanowiące podstawę  
do budowania krajowych systemów szkolnictwa wyższego: 
1. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształ-

cenia (Standards and quidlines for Quality Assurance)- doku-
ment opracowany przez ENQA; 

2. Ramowa struktura kwalifikacji i umiejętności absolwentów  
w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Qua-
lification Framework for EHEA). 
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W tym okresie Polska włączyła się bardzo intensywnie w reali-
zację przedstawionych zaleceń. Wprowadzono:  
– Suplement do Dyplomu; 
– Uruchomiono trójstopniowy system studiów; 
– Zbudowano system punktów kredytowych ECTS; 
– Powołano Państwową Komisję Akredytacyjną; 
– Wskazano priorytet dla programów typu: Sokrates/Erasmus, 

Erasmus Mundus lub dwustronnych umów międzynarodowych, 
promujących mobilność; 

– Ogłoszono Nową Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, która 
w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Bolońskiego. 
 
Czwarta konferencja Ministrów ds. szkolnictwa wyższego obyła 

się w Londynie w dniach 17-18 maja 2007r. Jej efekty to zalecenie 
aby Krajowe Ramy Kwalifikacji bazowały na zasadach Ram Kwalifi-
kacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i zapewnia-
ły kompatybilność z Zaleceniem UE w sprawie Europejskich Ram 
Kwalifikacji [4]. 

 
Piąte spotkanie ministrów miało miejsce w Leuven/Louvain-la- 

Neuve w dniach 28-29 kwietnia 2009 roku. Określono priorytety na 
kolejne lata. Są nimi: 
– Wymiar społeczny szkolnictwa wyższego; 
– Uczenie się przez całe życie w tym wdrożenie krajowych ram 

kwalifikacji; 
– Zatrudnialność i współpraca uczelni z rynkiem pracy; 
– Umiędzynarodowienie studiów; 
– Wzrost mobilności, tak by w 2020 roku 20% absolwentów szkół 

wyższych Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa wyższego 
uczestniczyło w pobycie zagranicznym w ramach studiów. 
Wspólne kształcenie winno stać się bardziej powszechną  
praktyką; 

– Monitorowanie narzędzi służących do klasyfikowania i porów-
nywania instytucji szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje 
i rankingi szkół wyższych w Europie). 
 
Podczas tego spotkania zbudowano formułę umożliwiającą 

włączenie do prac krajów z poza Europy zainteresowanych osią-
gnięciami Procesu Bolońskiego (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, 
Egipt, Etiopia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Meksyk, 
Maroko, Nowa Zelandia, Tunezja i USA). 

 
Kolejne spotkanie miało miejsce w dniach 12-13 marca 2010 

roku w Budapeszcie i Wiedniu w jego trakcie ogłoszono utworzenie 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego [3]. 

 
W tym czasie w Polsce dalej wprowadzano ustalone zalecenia: 

– Szeroko zastosowano Suplement do Dyplomu; 
– Wdrożono trójstopniowy system studiów; 
– Wdrożono system punktów kredytowych ECTS; 
– Włączono Polską Komisję Akredytacyjną do Rejestru Komisji 

Akredytacyjnych. 
 
Następna Konferencja Ministrów Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego (EHEA) odbyła się w Bukareszcie w dniach 
26-27 kwietnia 2012. 

Ustalono trzy priorytetowe kierunki wdrażania Procesu Boloń-
skiego: 
– Zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla 

wszystkich; 
– Zwiększenie zatrudnialności absolwentów; 
– Poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności. 

 

Podsumowując, w ramach wewnętrznych systemów zapewnie-
nia jakości proponuje się: 
– Opracowanie polityki jakości oraz procedur zapewnienia jakości; 
– Zbudowanie zasad zatwierdzania i monitorowania oraz wyko-

nywania okresowych przeglądów oraz ich efektów; 
– Określenie czytelnych i jasnych zasad oceniania studentów; 
– Określenie czytelnych i jasnych zasad zapewnienia wysokiej 

jakości kadry dydaktycznej. 
– Przygotować odpowiednie zasoby do nauki oraz środki wspar-

cia dla studentów; 
– Utrzymywać właściwe systemy informacyjne, a informacje nie-

zbędne publikować. 

2. USTAWA I ROZPORZĄDZENIE 

Obowiązek budowy wewnętrznych systemów zapewnienia  
jakości w uczelniach wyższych został wprowadzony Rozporządze-
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. 
w sprawie standardów kształcenia. Znowelizowana w 2011 roku 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stawia sprawę jasno: uczel-
nie mogą prowadzić studia pierwszego lub drugiego stopnia, jeżeli 
wdrożyły system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający 
działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowa-
dzonym kierunku studiów [7]. 

System jakości, powinien odnosić się do wszystkich etapów  
i aspektów procesu dydaktycznego, powinien uwzględniać wszyst-
kie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych 
kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych, oceny dokonywane przez 
studentów oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absol-
wentów uczelni. Uczelnie powinny monitorować kariery zawodowe 
swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów  
i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Proces ten powi-
nien być przeprowadzany po trzech i pięciu latach od dnia ukończe-
nia studiów [3]. 

 
Z przedstawionych wymagań prawnych wynika, że główny na-

cisk został położony na monitorowanie jakości kształcenia,  
a w szczególności na stopień dostosowania efektów kształcenia do 
potrzeb rynku pracy. Monitorowanie ma być realizowane przez 
system badań ankietowych, prowadzonych głównie w wśród kandy-
datów na studia, studentów i absolwentów, a także wśród praco-
dawców. Ankiety powinny w sposób oczywisty zapewniać wysoki 
poziom etyczny, szanować dobrowolność, anonimowość i poufność 
respondentów. Odrębnym elementem oceny jakości kształcenia 
winna być samoocena prowadzona na różnych poziomach struktury 
wewnętrznej uczelni. Wyniki zebranych informacji powinny być 
publikowane i wykorzystywane do budowy programów zapobiegaw-
czo - korekcyjnych. 

Prowadzone działania winny mieć na względzie osiągnięcie  
celu „doskonałości” zdefiniowanego w Krajowych Ramach Kwalifi-
kacji dla Szkolnictwa Wyższego, które w sposób oczywisty są zgod-
ne z wymaganiami zdefiniowanymi w Europejskim Obszarze Szkol-
nictwa Wyższego. 

 
Przedstawione zalecenia określające zasady budowy i funkcjo-

nowania systemów zapewnienia jakości kształcenia w swojej dużej 
ogólności, wykazują podobieństwo z zasadami wdrażania systemów 
jakości w przemyśle, a także w pewnych aspektach są identyczne  
z wprowadzonymi w Polsce zasadami zapewnienia bezpieczeństwa 
produktów. Wspomniane zasady bezpieczeństwa produktów wynikły 
wprost z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej.  
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Można zauważyć również duże podobieństwo do obowiązujących 
przepisów i zasad stosowanych w zakresie systemów zapewnienia 
jakości zdrowotnej żywności [6]. Podobieństwo to związane jest  
z pozostawieniem producentom (uczelniom) dużej autonomii  
w definiowaniu celu jakości (w przypadku produkcji żywności: np. 
walorów smakowych, metod ich osiągania czy sposobu osiągania 
poziomu kształcenia w przypadku uczelni). We wskazanych przy-
padkach w początkowym okresie, dość lakonicznie zdefiniowano 
opisowe charakterystyki jakości pozostawiając duży obszar dla 
własnego zorganizowania przez podmioty realizujące określone 
zadania. Dopiero w dalszych etapach prac, np. w kwestii bezpie-
czeństwa żywności po 6 latach opracowano stosowną szczegółową 
normę. Doświadczenie zawodowe autora artykułu wskazuje na 
celowość znormalizowanego wdrażania systemu jakości kształce-
nia. Na tym etapie prac za dobrą podstawę do opracowania sytemu 
można uznać kompilację: Ustawy o szkolnictwie Wyższym i normy 
ISO 9001. 

3. NORMA PN-EN ISO 9001:2009 

Głównym celem normalizacji procesu kształcenia jest ujednoli-
cenie (w skali międzynarodowej) systemów zarządzania jakością 
kształcenia oraz związanej z tym dokumentacji. Definicję jakości 
podaje norma ISO 8402[12]: 

„Jakość – ogół cech i właściwości wyrobu lub usług decydują-
cych o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych 
lub przewidywanych potrzeb”. Potocznie używana jest znacznie 
skrócona i znacznie prostsza definicja jakości: „Spełnienie oczeki-
wań klienta”. Z podanych definicji wynika, że ciągła poprawa jakości 
jest zasadniczym celem i szansą istnienia przedsiębiorstwa. 

W przypadku kształcenia, absolwent nie może być porówny-
wany do wyrobu wytwarzanego w fabryce. Zgodnie z [8], [9],  
wymagane jest monitorowanie karier zawodowych absolwentów. 
Ten cel jest realizowany poprzez zbieranie i analizę informacji  

niezbędnych do dostosowywania kierunków studiów i programów 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Informacje te są  
otrzymane od absolwentów i zawierają: 
1. Dane określające zgodność podjętej pracy z profilem  

i poziomem wykształcenia; 
2. Ocenę zadowolenia z ukończonego kierunku studiów i ocenę 

przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów. 
 
Z przytoczonego zapisu wynika, że jakość kształcenia jest 

określona przez przydatność wiedzy i umiejętności do zaspokojenia 
stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb rynku pracy oraz zado-
wolenie absolwentów ze zdobytej wiedzy i umiejętności. 

W normie EN ISO 9001 zaleca się, by zarządzanie jakością  
było strategiczną decyzją organizacji. Na projektowanie i wdrażanie 
systemu zarządzania jakości (SZJ) w każdej organizacji mają 
wpływ: 
a) Uwarunkowania organizacyjne, ich zmiany i związane z nimi 

ryzyko; 
b) Zmieniające się potrzeby; 
c) Konkretne cele; 
d) Dostarczane wyroby; 
e) Stosowane procesy; 
f) Wielkość i struktura organizacji. 

 
Wymienione czynniki wydają się być także aktualne i w przy-

padku Uczelni. Norma EN ISO 9001 również zachęca organizację 
do przyjęcia podejścia procesowego (rys. 1) podczas opracowywa-
nia, wdrażania i doskonalenia skuteczności SZJ. Ma to na celu 
zwiększenie zadowolenia klientów przez spełnienie ich wymagań. 
Przedstawione zalecenia w celu bardziej przejrzystego ujęcia istoty 
omawianego problemu można przedstawić w formie graficznej  
(Rys. 1) model kształcenia wyższego w tzw. ujęciu procesowym. 

 

 
Rys. 1. Model kształcenia wyższego z zastosowaniem podejścia procesowego (opracowanie własne) 

 

Model ten zakłada pełne wykorzystanie cyklu Deminga  
P-D-S-A z wykorzystaniem tzw. metodyki projektowania ekspery-
mentalnego, w której:  
1. ZAPLANUJ (ang. Plan) oznacza: lepszy sposób kształcenia 

(lepszą metodę); 
2. WYKONAJ (ang. Do) oznacza: realizację planu „na próbę”; 

3. SPRAWDŹ (ang. Check) oznacza: sprawdzenie, czy rzeczywi-
ście nowy sposób kształcenia przynosi rezultaty bardziej zbliżo-
ne do oczekiwań przemysłu; 

4. POPRAW (ang. Act): Jeśli nowy sposób kształcenia przynosi 
lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), 
zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. 
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Kolejnym problemem związanym z budową systemu zapew-
nienia jakości kształcenia jest kwestia opracowania takiej struktury 
dokumentacji, która będzie funkcjonowała w przedstawionym mode-
lu kształcenia wyższego. Wydaje się być celowym opracowanie: 
– Udokumentowanej deklaracji polityki jakości i celów dotyczą-

cych jakości; 
– Księgi Jakości; 
– Udokumentowanych procedur (nadzoru nad zapisami, auditu 

wewnętrznego, działań zapobiegawczych), i zapisów (głównie 
związanych z ankietowaniem). 
 
Przedstawiony model i charakterystyka dokumentacji systemu 

zapewnienia jakości kształcenia (SZJK) zgodnych z wymaganiami 
normy ISO 9001, nie daje gwarancji skutecznego wdrożenia syste-
mu zwłaszcza, że w przedstawionym opisie świadomie pominięto 
wiele istotnych zaleceń normy oraz zupełnie nie uwzględniono 
między innymi kompatybilności z innymi systemami zarządzania 
(ISO 14001 czy ISO 29990). 

4. REALIZACJA PRAKTYCZNA SYSTEMU ZGODNIE  
Z PN-EN ISO 9001:2009 

Norma ISO 9001 ustanawia opracowanie sześciu podstawo-
wych procedur w celu: 
– Nadzoru nad dokumentami pod kątem: zatwierdzenia dokumen-

tów, przeglądu i ich aktualizowania oraz zatwierdzania, ustala-
nia statusu dokumentów i identyfikowania zmian oraz identyfi-
kowania samych dokumentów, zapewnienia dostępności,  
wyznaczenia zasad archiwizowania i właściwego oznakowania; 

– Nadzoru nad zapisami, potrzebnego do identyfikowania, prze-
chowywania, wyszukiwania, zachowywania zapisów oraz dys-
ponowania nimi; 

– Audytu wewnętrznego, mającego za zadanie określenie odpo-
wiedzialności i wymagań dotyczących planowania i przeprowa-
dzania autytów, sporządzania zapisów i przedstawiania wyni-
ków; 

– Nadzoru nad wyrobem niezgodnym (w tym przypadku nadzoru 
nad niezgodnością przebiegu procesu w stosunku do określo-
nych celów). Procedura powinna określać wymagania dotyczą-
ce: przeglądu niezgodności (w tym reklamacji – uwag zgłasza-
nych przez osoby uczestniczące na wszystkich etapach procesu 
kształcenia i innych procesów wspomagających), ustalania 
przyczyn niezgodności, oceny potrzeby działań zapewniających, 
że niezgodności nie wystąpią ponownie, ustalenia i wdrożenia 
niezbędnych działań, zapisów wyników podjętych działań, prze-
glądu skuteczności podjętych działań naprawczych; 

– Określenia działań korygujących, a w szczególności określenia 
wymagań dotyczących: przeglądu niezgodności i ich przyczyn, 
oceny potrzeby działań korygujących występowania niezgodno-
ści, sporządzania zapisów z wyników podjętych działań, prze-
glądu skuteczności podjętych działań; 

– Określenia działań zapobiegawczych poprzez określenie wy-
magań dotyczących potencjalnych niezgodności i ich przyczyn, 
oceny potrzeby podjęcia i realizacji działań zapobiegawczych, 
sporządzania zapisów z wyników podjętych działań, przeglądu 
skuteczności podjętych działań zapobiegawczych. 
 
Wymienione procedury są konieczne i bezwzględnie wymaga-

ne[13] dla poprawnego funkcjonowania modelu przedstawionego na 
Rys. 1. W następnym etapie należy opracować dodatkowe doku-
menty według tab. 1. 

Złożoność poszczególnych dokumentów jest różna i zależna od 
wielkości jednostki wdrażającej system. Na rys. 2 pokazano przy-
kładową ankietę oceny dotyczącą zajęć dydaktycznych. 

 

 
Tab. 1. Dokumenty, które należy opracować dla skutecznego wdrożenia systemu jakości kształcenia (opracowanie własne) 

Lp. Nazwa etapu Procedura Instrukcja Ankieta Hospitacja Zapisy 

1 
Określenie wymagań wstępnych (umiejętności  
i kompetencji). 

Tak Tak   Tak 

2 Weryfikacja wstępna (egzamin wstępny). Tak Tak  Tak Tak 

3 Przekazanie wiedzy: wykład, ćwiczenia, laboratorium.  Tak Tak Tak Tak 

4 Weryfikacja końcowa (egzamin dyplomowy). Tak    Tak 

5 Zadowolenie klienta (przemysł).  Tak Tak  Tak 

6 Planowanie procesu. Tak  Tak  Tak 

7 
Kontrola jakości przyswojenia: kolokwia, sprawozdania, 
egzaminy, zaliczenia. 

 Tak   Tak 

8 Kontrola jakości: przyswojenia, procesu. Tak  Tak Tak Tak 

 
Pokazana ankieta (Rys. 2), nie stanowi całościowego rozwią-

zania problemu oceny systemu jakości kształcenia (Tab. 1), nato-
miast stanowi narzędzie do zebrania niezbędnych danych związa-
nych z jakości przekazywania wiedzy (Tab. 1 pkt. 3). Dane  
te w dalszych etapach należy wykorzystać do opracowania działań 
zapobiegawczych i korygujących. Zbudowanie sytemu jakości  
według przedstawionych zasad powoduje, że dokumentacja staje 
się rozbudowana i jest jej po prostu dużo.  

Naturalnym dążeniem autora systemu jakości kształcenia po-
winno być dążenie do zmniejszenia ilości dokumentacji. Taki efekt 

można uzyskać stosując w budowie systemu podejście procesowe 
(Rys. 3). 

Rozwiązanie takie zmniejsza ilość dokumentacji kosztem 
zmniejszenia ilości pozyskiwanych informacji. 

PODSUMOWANIE 

Proces Boloński i jego kontynuacja wskazują na pilną potrzebę 
budowy sformalizowanego i udokumentowanego systemu zapew-
nienia jakości kształcenia w każdej wyższej uczelni. Główne zada-
nia z tym związane to: 
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Przy wyrażeniu opinii używaj skali szkolnej (5-bardzo dobry, 4-dobry,  

3-dostateczny, 2-mierny, 1-niedostateczny). 
 

1. Czy przygotowanie, w szczególności teoretyczne, 
wcześniejszych przedmiotów było wystarczające do 
przyswojenia przekazywanej wiedzy i umiejętności? 

1 2 3 4 5         

Podaj uwagi:  

 

 

2. Jak oceniasz przekazywane podstawy teoretyczne z 
tego przedmiotu? 

1. Zbyt 
skąpe 

2. Dostatecz-
ne 

3. Dobre 
4. Zbyt 

szerokie 
5. Nie mam 

zdania 

 

3. Czy zakres przekazywanej wiedzy  
i umiejętności był zrozumiały? 

Nie    Tak    

1 2 3 4 5    

 

4. Czy pomoce dydaktyczne były dostępne  
i wystarczające? 

W Tak Nie 1 2 3 4 5    

C Tak Nie 1 2 3 4 5    

L/P Tak Nie 1 2 3 4 5    

 

5. Czy Twoim zdaniem poprawić przekaz wiedzy  
i umiejętności? 

Tak Nie           

              

a) Zmniejszenie tempa wybranych wykładów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Nie potrafię wskazać Tak Nie      

Podaj opisowo których:  

 
 

b) Zwiększenie liczby wykładów Tak Nie 1 2 3 4 5      

c) Rezygnacja z wyprowadzeń na tablicy Tak Nie 1 2 3 4 5      

d) Zwiększenie udziału środków multimedialnych Tak Nie 1 2 3 4 5      

e) Dostarczenie konspektów wykładów Tak Nie 1 2 3 4 5      

M  

6. Z jakich pomocy korzystałeś dla przyswojenia wiedzy 
i umiejętności? 

1. Z wykładów  
i własnych notatek 

2. Z konspektów wy-
kładów 

3. Z książek  
w czytelni 

 
 4. Z internetu 

5. Z różnych źródeł 
bez preferencji 

   

 

7 Jak oceniasz poziom przyswojenia wiedzy? Zły    Dobry    

 1 2 3 4 5    

 

8. Czy kryteria wystawienia ocen były zrozumiałe? Nie  Tak  

1 2 3 4 5 

 

9. Czy chciałbyś aby Twoja praca miała związek z tym 
przedmiotem? 

Nie  Tak    

1 2 3 4 5    

 

10. Inne własne uwagi: a) Nie wszystkie zajęcia odbyły się Tak Nie 

 b) Brak punktualności Tak Nie 

c) Zbyt duży hałas na zajęciach Tak Nie 

d) Słaba akustyka Tak Nie 

e) Słaba widoczność Tak Nie 

f) Zbyt duża liczba studentów Tak Nie 

 
Rys. 2. Ankieta oceny zajęć dydaktycznych (opracowanie własne) 

 
– Wprowadzenie do procesów kształcenia działań korygujących  

i zapobiegawczych, realizowanych na bieżąco w trakcie trwania 
procesu; 

– Zaprzestania prowadzenia inspekcji końcowej na rzecz monito-
rowania ciągłego; 

– Dostosowanie środowiska kształcenia i środowiska treningowe-
go do aktywnego zdobywania wiedzy; 

– Przełamanie stereotypów, zmiana świadomości kadry dydak-
tycznej oraz wykonanie ogromnej ilości prac porządkowych. 
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1. Czy zajęcia odbywały się regularnie, punktualnie i 
zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

2. Czy prowadzący przekazał studentom informacje o 
przedmiocie, jego celach, efektach kształcenia i sposo-
bach ich weryfikacji, a także progu zaliczeniowym oraz 
stosowanej skali ocen? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

3. Czy prowadzący przekazywał treści kształcenia w 
sposób precyzyjny i zrozumiały? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

4. Czy zajęcia były oparte o przykłady praktyczne? 1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

5. Czy w trakcie zajęć była możliwość zgłoszenia wąt-
pliwości, niejasności i pytań do omawianych zagadnień? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

6. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć i posia-
dał wiedzę do odpowiadania na pytania i wyjaśnienia 
zgłaszanych problemów? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

7. Czy oceniając pracę studentów prowadzący stosował 
jasno określone i obiektywne zasady/kryteria, przedsta-
wione na początku zajęć? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

8. Czy prowadzący przestrzegał terminów konsultacji? 1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

 

9. Czy prowadzący w sposób kulturalny odnosił się do 
studentów? 

1. 
Nie mam 
zdania 

2. 
Zdecydowanie nie 

3. 
Raczej nie 

4. 
Raczej tak 

5.  
Zdecydowanie tak 

Rys. 3. Ankieta oceny zajęć dydaktycznych podejście procesowe (opracowanie własne) 
 
 
W tym miejscu pragnę podziękować prof. dr hab. inż. Stanisławowi 
Płasce (Politechnika Lubelska) za cenne uwagi i konsultacje jakie 
miały miejsce podczas opracowywania tego tekstu. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna 
deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych  
w Bolonii w dniu 19.06.1999. 

2. Deklaracja Bolońska, I co dalej: zbiór komunikatów, wytycznych 
i sugestii. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Konferencja 
Rektorów Uniwersytetów Polskich. Poznań 2004. 

3. Deklaracja z Budapesztu i Wiednia z dnia 12 marca 2010r. w 
sprawie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. 

4. EEQA – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształ-
cenia. Europejskie standardy i wskazówki dotyczące zapewnia-
nia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 
Helsinki Finlandia 2005. 

5. S. Płaska: System Zarządzania Jakością Kształcenia. Wybrane 
zagadnienia. XVI Międzynarodowa Konferencja Okrągłego stołu 
„Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”, Nałęczów, 
2014. 

6. K. Przystupa: GHP i GMP w zakładzie gastronomicznym, PAN 
Lublin, 2007. 

7. Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
5.10.2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na okre-
ślonym kierunku i poziomie kształcenia. 

9. Ustawa z 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 
10. Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 84, poz. 455, s. 
5110. 

11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów Dz. U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275, z 2007r. nr 35, 
poz. 215. 

12. PN-ISO 8402:1996, Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości 
– Terminologia. 

13. EN ISO 9001:luty 2009, Systemy zarządzania jakością. Wyma-
gania. 

The quality of education in higher education institutions 

The paper presents the main elements of the so-called 

philosophy of education quality. The findings gave back-

ground to compare the guidelines of the Bologna Process 

with national guidelines and ISO 9001:2009 standards, with 

relation to the quality of higher education. The structure of 

documentation for the Education Quality System and the 

model of higher education in process approach were pro-

posed. 
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