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O ministerialnych i akredytacyjnych standardach kształcenia1

Stefan Jackowski2

Nowe "Prawo o szkolnictwie wyższym" (w skrócie PSW), przyjęte latem

2005 r.  istotnie zmieniło charakter standardów nauczania w stosunku do

obowiązującej dotąd ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń Ministra.

Zachowano jednak państwowy charakter dyplomów ukończenia studiów, czego

konsekwencją jest pozostawienie w gestii organów władzy państwowej określania

kierunków studiów oraz elementów  programów studiów. Wydaje się to być

wyjątkowe  rozwiązanie, przynajmniej wśród krajów zachodniej Europy. Jeśli

programy studiów podlegają tam pewnej formie państwowej kontroli, to polega ona

na akceptowaniu propozycji uczelni, a nie ustalaniu centralnych wzorców. Biorąc pod

uwagę doświadczenia tworzenia i stosowania standardów w Polsce należy przychylić

się do opinii ekspertów OECD wyrażonej jeszcze Polsce w 1996 roku w raporcie o

edukacji w Polsce „Nie powinno być centralnie ustalanych minimów programowych

dla poszczególnych jednostek, które mogą prowadzić studia, nawet jeśli decyzje o

takich minimach będą podejmowane przez ministra po konsultacji z demokratycznie

wybraną Radą Główną.”3 “ Podobne stanowisko można znaleźć w nowszych

dokumentach procesu bolońskiego. Przed ministrem stanie trudne zadania

pogodzenia litery ustawy i dotychczasowej praktyki legislacyjnej z procesami

zachodzącymi w szkolnictwie wyższym i jego otoczeniu w świecie.

Standardy kształcenia a akredytacja
PSW, podobnie jak poprzednia ustawa o szkolnictwie wyższym, sytuuje

Państwową Komisję Akredytacyjną jako organ sprawdzający realizację  standardów

kształcenia i przestrzeganie przez uczelnie innych przepisów dotyczących

prowadzenia studiów. Na tej podstawie Komisja wydaje uczelniom rodzaj venia

legendi. Komisja nie ma jednak możliwości ustanawiania własnych standardów

                                                          
1 Głos na Konferencji pt. „Dylematy studiów dwustopniowych” zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości w Łodzi, czerwiec 2005
2 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa.
Adres elektroniczny: Stefan.Jackowski@mimuw.edu.pl  Strona WWW: www.mimuw.edu.pl/~sjack  .
3 There should be no central minimum programme requirements for particular subjects that can offer
degrees, not even if these decisions are made by the ministry in consultation with a democratically
elected Central Council. Various schools may wish to try new programmes, which may lead to new
degrees.”
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akredytacyjnych, ani instytucjonalnej możliwości wpływania na treść standardów, a

jedynie sprawdza przestrzeganie innych przepisów wydanych przez władze

państwowe bez jej udziału. Propozycje standardów nauczania przedstawia ministrowi

Rada Główna, która jest oderwana od procesu akredytacji.

Są to zasady fundamentalnie różne od wielu zagranicznych doświadczeń, w

szczególności amerykańskich, gdzie koncepcja akredytacji akademickiej ma swoje

korzenie. Amerykańskie komisje akredytacyjne ustalają standardy akredytacji dla

poszczególnego rodzaju dyplomów i dokonują ich aktualizacji w kolejnych latach w

wyniku doświadczeń wyniesionych z wizytacji uczelni. Tego mechanizmu aktualizacji

standardów zabrakło w prawie o szkolnictwie wyższym; postulat wprowadzenia go,

przez uwzględnienie roli PKA w powstawaniu standardów, nie został przez

ustawodawcę uwzględniony.

Amerykańska akredytacja według ABET
Bardzo interesujące jest nieco bardziej szczegółowe porównanie charakteru

standardów akredytacyjnych w wydaniu amerykańskim z naszymi standardami

kształcenia. Odwołujemy się tu do kryteriów akredytacji ABET4 – instytucji

akredytującej programy w szerokim zakresie stosowanych nauk matematyczno-

przyrodniczych i inżynieryjnych. ABET dokonuje oceny akredytowanego programu

dyplomowego analizując spełnianie przez ten program szeregu kryteriów

dotyczących szeregu obszarów. W przypadku Informatyki (Computer Science) są to:

• Określenie celów programu i sprawdzanie ich realizacji;

• Organizacja nauki i pomoc studentom;

• Kadra nauczająca;

• Curriculum (program);

• Laboratoria i komputery;

• Zasoby kadrowe i finansowe;

• Warunki lokalowe i wspomaganie techniczne.

Dla każdego z kryteriów (Criteria) określone są Intencje (Intent) oraz Stanardy

(Standards). Warto przytoczyć definicje tych dwóch podstawowych pojęć:  Intencja

określa podstawową zasadę związaną z Kryterium. Aby program mógł otrzymać

akredytację musi spełniać intencję wszystkich kryteriów. 5

                                                          
4  http://www.abet.org/
5 An Intent provides the underlying principle associated with a Criterion. For a program to be
accreditable it must meet the Intent statement of every Criterion.
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Jako przykład przytoczmy pierwszą Intencje: Program ma określone cele,

które są udokumentowane i mierzalne, a w szczególności określony jest

spodziewany wyniki kształcenia. Instytucja prowadząca program regularnie ocenia

jego realizację ze względu na cele i wykorzystuje wyniki oceny do udoskonalania

programu o modyfikacji jego celów.6

Według stosowanej u nas terminologii pierwsze kryterium wymaga istnienia

wewnętrznego systemu zapewniania jakości; przy czym nie ma on ograniczać się

jedynie do ankietowych ocen zajęć przez studentów. Należy podkreślić, że ABET

wprowadza mechanizm modernizacji programu jako jedno z kryteriów akredytacji!

Sześć standardów związanych z tym Kryterium stanowi przykładowy sposób

realizacji Intencji. Poprzestaniemy na przytoczeniu  ogólnej definicji standardów:

Standardy stanowią opis jak program może minimalnie spełniać Intencję. Słowo

„musi” jest używane standardzie w celu przekazania oczekiwania, że warunki

standardu będą spełnione. Aby program spełniał Intencje Kryterium, musi spełniać

Standard lub zaprezentować  alternatywne rozwiązania pozwalające spełnić
Intencje Kryterium.7 (pogrubienie autora)

Należy zwrócić uwagę na istotne różnice między naszymi standardami a

kryteriami akredytacyjnymi ABET. Dokument ABET obejmuje w jednolity sposób

znacznie obszerniejszy zakres zagadnień niż kwestie programowe określone w

standardach nauczania. W odniesieniu do programu studiów (curriculum) standardy

ABET określają jedynie proporcje godzin między poszczególnymi obszarami

kształcenia i bardzo ogólne treści nauczania. W przypadku programów

prowadzących do dyplomu w zakresie Informatyki (Computer Science) jest to:

Informatyka, Matematyka i nauki przyrodnicze oraz Dodatkowe dziedziny.

Najważniejsza różnica polega jednak na tym, że Intencje znajdują się ponad

standardami, a więc konkretnymi wytycznymi. . Uczelnia może przekonać organ

akredytujący, że w inny sposób realizuje intencje. Otwiera to pole do konkurencji w

                                                                                                                                                                                    

6 The program has documented, measurable objectives, including expected outcomes for graduates.
The program regularly assesses its progress against its objectives and usues the results of the
assessment to identify program improvements and to modify the program’s objectives.

7 Standards provide descriptions of how a program can minimally meet the statement of Intent. The
word „must” is used within each Standard to convey the expectation that the condition of the Standard
will be satisfied in all cases. For a program to meet the Intent of a Criterion, it must satisfy all the
Standards in that Criterion or demonstrate an alternative approach to achieving the Intent of the
Criterion.
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zakresie innowacji, służących lepszej realizacji zamierzonych celów. Bardzo ważnym

aspektem funkcjonowania ABET jest dokonywanie corocznej aktualizacji standardów,

co odbywa się w  dialogu między akredytowanymi instytucjami, środowiskami

zawodowymi (czego brak całkowicie w naszym modelu) a agencją ABET. Nowe

kryteria stosowane są po roku od ich ustalenia. Brak mechanizmów modernizacji jest

jedną z najpoważniejszych wad naszego systemu określania standardów.

Propozycje nowej formuły ministerialnych standardów
Skoro nowe Prawo o Szkolnictwie Wyższym pozostawiło ustalanie standardów

w gestii ministra i Rady Głównej, należy spróbować znaleźć ich formułę adekwatną

do tego trybu. PSW definiuje standardy jako zbiór „reguł kształcenia”, co pozawala na

nadanie im nowego charakteru. Odchodzi od wymagania zdefiniowania

poszczególnych przedmiotów w ramach grup, żądając jedynie, aby standardy

określały ramowe treści nauczania Należy jednak pamiętać, że standardy określane

w drodze rozporządzenia ministra będą miały nadal dość stabilny charakter i trudno

spodziewać się ich ciągłej  aktualizacji.

Proponuję ewolucję standardów kształcenia w kierunku zwiększenia wymagań

wobec mechanizmów zapewniania i kontroli jakości procesu dydaktycznego, w tym

dokumentowania osiągnięć studentów,  przy jednoczesnym pozostawieniu uczelniom

większej swobody w kształtowaniu treści studiów, szczególnie w odniesieniu do

jednostek uczelni o wyróżniającej się pozycji w dziedzinie badań naukowych.

Standardy powinny być tak określone, aby utrudnić ich formalną realizację przez

uczelnie, w których faktyczna jakość nauczania pozostawia wiele do życzenia. Nad

nową koncepcją standardów kształcenia pracuje zespół stworzony w Instytucie

Społeczeństwa Wiedzy przy Fundacji Rektorów Polskich, który ogłosi raport jesienią

2005 r.8  Ewentualna zmiana charakteru standardów kształcenia będzie wymagała

od instytucji akredytacyjnych dokonywania znacznie głębszej merytorycznej oceny

kształcenia.

                                                          
8 Projekt pn. “Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wynikające z tego założenia dotyczące
treści rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego” pod przewodnictwem prof.
Andrzeja Koźmińskiego.
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