
ROZDZIAŁ 5

PRZYGOTOWANIE MAŁOPOLSKICH UCZELNI DO WDROŻENIA 
EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI – WYBRANE 
ZAGADNIENIA1

5.1. Wstęp

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie usta-
nowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie wskazuje, 
że poszerzanie i uznawanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji obywateli ma klu-
czowe znaczenie dla rozwoju osobistego, konkurencyjności, zatrudnienia i spójności 
społecznej Unii Europejskiej2. Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) są systemem od-
niesienia umożliwiającym ujednolicenie zdobywanych przez uczących się kwalifikacji 
w państwach Unii Europejskiej. Rolą ERK jest zwiększenie przejrzystości krajowych 
systemów kształcenia, a także umożliwienie porównywalności efektów kształcenia. Ma 
to istotne znaczenie w kontekście powstania i funkcjonowania Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego3. Europejskie Ramy Kwalifikacji mają również wyrównywać 
szanse zatrudniania obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także zwięk-
szać ich zawodową mobilność i wpływać na tzw. zatrudnialność4. ERK odnoszą się do 
ośmiu poziomów wiedzy, umiejętności i kompetencji, które opisują efekty uczenia się5. 

1 Autorzy: Sonia Szczepańska, Marta Tutko – Zakład Ekonomii Stosowanej, Wydział Zarządzania 
i  Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński; Tomasz Zacłona – Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Nowym Sączu.

2 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
(2008/C 111/01).

3 Zob. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Ernest & Young, Instytut 
Badań na Gospodarką Rynkową, s. 13, za: www.krasp.org.pl/pliki/19a67904ae9f85ee1e0c5abefe2535
eb.pdf (dostęp: 15.10.2010).

4 Domańska M., Zatrudnialność i rynek pracy jak przygotować się do dokonywania właściwych 
wyborów, za: http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/MD_zatrudnialnosc_09 
1109.pdf (dostęp: 15.10.2010). 

5 K. Pronobis, Europejskie Ramy Kwalifikacji a kształcenie zawodowe w podmiotach integracji 
społecznej, s. 1, za: http://ensie.x004.xtrasite.be/LinkClick.aspx?fileticket=4A35444A75724561504363
3D&tabid=1235&stats=false (dostęp: 15.10.2010).
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Poziomy te odpowiadają etapom kształcenia od szkoły podstawowej do poziomu stu-
diów doktoranckich6. ERK uwzględniają kwalifikacje uzyskane na drodze kształcenia 
formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, co daje szansę honorowania kwalifikacji 
osobom nieposiadającym dyplomów formalnego kształcenia, ale mającym doświad-
czenia i umiejętności7. 

Wprowadzenie ram kwalifikacji kompatybilnych z ERK w polskich uczel-
niach jest wyzwaniem, przed którym stoi obecnie szkolnictwo wyższe w Polsce. 
Odpowiada temu projekt ustawy z dnia 10 września 2010 r. o zmianie Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw8. Projekt de-
finiuje Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) przez określenie efektów kształcenia 
jako opisu kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego9. 
Zgodnie z artykułem 6 projektu ustawy uczelnia ma prawo do ustalania planów 
studiów i programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie 
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego10. Potrzeba ujedno-
licenia kwalifikacji absolwentów jest dostrzegalna również w projekcie Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020. Bieżącym wyzwaniem 
związanym z wdrożeniem KRK w polskich uczelniach jest zaakceptowanie ram 
kwalifikacji przez interesariuszy, w tym przez środowisko akademickie11. Kolejnym 
istotnym wyzwaniem jest zaprojektowanie programów nauczania opartych o efekty 
kształcenia. 

Zamiarem autorów było poznanie stopnia przygotowania małopolskich uczel-
ni do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na podstawie praktyki tworzenia 
programów studiów w oparciu o efekty kształcenia. Ponadto w pracy wskazane 
zostały źródła wiedzy o Krajowych i Europejskich Ramach Kwalifikacji, a także 
ocena szans i zagrożeń związanych z ich wprowadzeniem w polskich uczelniach 
w opinii rektorów małopolskich szkół wyższych. Istotnym jej elementem jest wska-
zanie źródeł finansowania procesu wdrażania ram kwalifikacji w polskich szkołach 
wyższych.

6 Zob. M. Tutko, Ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, 
red. T. Wawak, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 236–237.

7 K. Pronobis, Europejskie Ramy Kwalifikacji a kształcenie zawodowe w podmiotach integracji 
społecznej, op cit., s. 1.

8 Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/10/85/10858/20100910_projekt_ustawy_szkolnictwo_wyzsze.
pdf (dostęp: 15.10.2010).

9   Ibidem, s. 3
10 Ibidem, s. 7. 
11 M. Tutko, Ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, op. cit., s. 245. 
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5.2. Charakterystyka badanej zbiorowości – metodyka badania

Na terenie województwa małopolskiego w roku akademickim 2008/2009 funkcjonowa-
ły 32 uczelnie kształcące w przybliżeniu 211 tys. studentów, co stanowiło 11% ogólnej 
liczby studiujących w Polsce. Dawało to Małopolsce drugie miejsce po województwie 
mazowieckim12. Małopolska plasuje się również na drugim miejscu pod względem licz-
by nauczycieli akademickich w Polsce, których w roku akademickim 2008/2009 było 
12 385, co stanowi ponad 12,4% wszystkich nauczycieli akademickich w kraju13. 

Autorzy, chcąc zrealizować cele badania, przeprowadzili badanie metodą sonda-
żu diagnostycznego, techniką ankietowania w 22 małopolskich uczelniach. Badanie 
zostało przeprowadzone w terminie czerwiec–wrzesień 2010 r. Respondentami ba-
dania byli prorektorzy ds. studiów / ds. studenckich / ds. dydaktyki, zaś na uczel-
niach, gdzie nie było wydzielonego stanowiska prorektora, ankieta była kierowana 
do rektorów. Narzędzie, czyli kwestionariusz ankiety, składało się z 13 pytań za-
mkniętych. Ankieta skierowana została do 22 uczelni podlegających Ministerstwu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w których realizowane są kierunki lub specjalno-
ści związane z ekonomią albo zarządzaniem. Otrzymano 12 wypełnionych ankiet. 
Zwrotność wyniosła 54,54%.

5.3. Źródła wiedzy na temat ram kwalifikacji – ocena dostępności 
informacji w świetle badań

Środowisko akademickie może pozyskiwać informacje na temat ERK i KRK z róż-
norodnych źródeł, m.in. z organizowanych przez Ekspertów Bolońskich semina-
riów i spotkań informacyjnych. Od października 2009 roku zorganizowano 42 takie 
seminaria i spotkania14. Informacje o planowanej reformie wprowadzającej ramy 
kwalifikacji władze uczelni mogły pozyskiwać na różnorodnych spotkaniach środo-
wiskowych, np. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych czy Fundacji 
Rektorów Polskich. 

Dobrym źródłem informacji wydają się też czasopisma branżowe, w tym „Forum 
Akademickie”, w którym do tej pory ukazały się liczne artykuły na temat ram kwa-
lifikacji, m.in.: Co warto wiedzieć o ramach kwalifikacji? Rozmowa z Zbigniewem 
Marciniakiem, podsekretarzem stanu w MNiSW, czy artykuł Eksperta Bolońskiego 
E. Chmieleckiej Europejskie Ramy Kwalifikacji. Ważnym źródłem informacji są rów-
nież strony internetowe. Do najważniejszych zaliczyć można stronę Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/ oraz stronę http://www.eks-
percibolonscy.pl. Na uwagę zasługują także inne strony internetowe i fora dyskusyj-
ne, np. http://www.krk.org.pl/pl/forum. By dowiedzieć się, skąd władze małopolskich 

12 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 s., Projekt nr 2 z dnia 12 października 2010 
r., s. 13, za: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/SRWM_2020_II_PO_ZWM.pdf (dostęp: 18.10.2010). 

13 Ibidem, s. 13. 
14 Według strony http://www.ekspercibolonscy.pl/prezentacje (dostęp: 26.10.2010).
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uczelni czerpią informacje na temat Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, sfor-
mułowano pytanie pierwsze kwestionariusza ankiety. Ankietowani mogli zaznaczyć 
dowolną liczbę odpowiedzi z dziewięciu pozycji ankiety:

–  seminaria Ekspertów Bolońskich,
–  spotkania środowiskowe,
–  czasopisma branżowe (np. „Forum Akademickie”),
–  strona MNiSW,
– strona http://www.ekspercibolonscy.pl,
–  inne strony www,
– mass media,
–  fora dyskusyjne,
–  inne, jakie?
Najwięcej, bo aż 11 respondentów wskazało stronę MNiSW jako źródło wie-

dzy o ramach kwalifikacji. 10 ankietowanych wskazało seminaria Ekspertów 
Bolońskich. Po 8 wskazań uzyskały: spotkania środowiskowe, strona http://www.
ekspercibolońscy.pl. Sześciu rektorów pozyskiwało informacje o ramach kwalifi-
kacji z czasopism branżowych poświęconych szkolnictwu wyższemu. W czterech 
kwestionariuszach zaznaczono jako źródło inne strony internetowe. Po jednej odpo-
wiedzi uzyskały mass media i fora dyskusyjne. Żaden z respondentów nie wskazał 
na inne źródła informacji. 

Odpowiedzi respondentów pozwalają sformułować stwierdzenie, że wiedza rek-
torów małopolskich uczelni na temat ram kwalifikacji jest kształtowana na pod-
stawie właściwych i wiarygodnych źródeł informacji. Zadawalające też wydaje się 
uczestnictwo władz małopolskich uczelni w konferencjach/seminariach/szkoleniach 
na temat ram kwalifikacji, organizowanych przez Ekspertów Bolońskich/Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji, w których wzięło udział 11 respondentów. Skłania to 
do wniosku, że władze uczelni i środowisko akademickie mogą korzystać z wielu 
źródeł informacji na temat ERK i KRK. Potwierdza to także duża ilość organizo-
wanych seminariów Ekspertów Bolońskich i spotkań informacyjnych na temat ram 
kwalifikacji w Polsce w ostatnich dwóch latach15. Podjęte wysiłki informacyjne mają 
na celu m.in. budowę właściwego odbioru KRK i budowanie poczucia konieczności 
ich wdrożenia przez środowiska akademickie w Polsce.

5.4. Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem Krajowych Ram 
Kwalifikacji w opinii rektorów małopolskich uczelni

Autorzy artykułu zapytali w kwestionariuszu ankiety o potrzebę wdrożenia ram 
kwalifikacji do polskiego szkolnictwa wyższego. Sześciu ankietowanych wskaza-
ło, że przyjęcie Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji jest zdecydowanie po-
trzebne. Dwóch uznało, że wdrożenie ram kwalifikacji jest potrzebne szkolnictwu 

15 Spis seminariów Ekspertów Bolońskich i  spotkań informacyjnych znajduje się na stronie http://
www.ekspercibolonscy.org.pl.
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wyższemu. Czterech respondentów udzieliło odpowiedzi: „trudno powiedzieć”. 
Żaden z respondentów nie wskazał na odpowiedzi: „raczej niepotrzebne” lub „zde-
cydowanie niepotrzebne”. 

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w uczelniach daje polskiemu szkolnic- 
twu wyższemu szansę kompatybilności i partycypacji w ramach Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wiąże się to z wieloma szansami, ale przy tym 
obarczone jest pewnym ryzykiem – związane jest to z wdrożeniem ram kwalifikacji 
w polskich uczelniach. W kafeterii pytania czwartego zaproponowano siedem po-
tencjalnych szans oraz siedem potencjalnych zagrożeń i poproszono respondentów 
o zaznaczenie najważniejszych. Rozkład odpowiedzi respondentów odnośnie szans 
związanych z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji prezentuje Tabela 1. 

Najwięcej, bo ośmiu rektorów wskazało na zwiększenie mobilności zawodowej 
absolwentów polskich uczelni. Jest to bardzo istotny powód wdrożenia ram kwalifi-
kacji na terenie Unii Europejskiej, gdyż swoboda przepływu osób jest jedną z czte-
rech swobód leżących u podstaw Wspólnoty Europejskiej. Pięciu respondentów 
uznało, że wprowadzenie Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji zwiększy 
szanse zatrudnienia polskich absolwentów na terenie Unii Europejskiej. 

Swoboda migracji osób pracujących w Unii Europejskiej oznacza brak dyskry-
minacji ze względu na narodowość w dostępie do pracy, jej warunków, rozwoju 
zawodowego, przynależności związkowej, pełnienia funkcji kierowniczych, korzy-

Ta b e l a  1. Szanse związane z wdrożeniem EKR i KRK w polskich uczelniach  
w opinii rektorów małopolskich uczelni

Lp. Szanse Liczba odpowiedzi

1 Zwiększenie mobilności zawodowej absolwentów polskich uczelni 8

2 Zwiększenie szans zatrudnienia polskich absolwentów na terenie Unii 
Europejskiej 5

3 Zwiększenie efektywności kształcenia na polskich uczelniach 5

4 Większa porównywalność programów studiów w polskich i zagranicznych 
uczelniach 5

5 Wzrost integracji polskich ośrodków akademickich w ramach Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego 4

6 Zwiększenie współpracy między polskimi i europejskimi szkołami wyższymi 4

7 Wzrost konkurencyjności polskich uczelni 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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ści socjalnych i regulacji podatkowych16. Oznacza to, że obywatele z dowolnego 
państwa Unii Europejskiej na rynku pracy innego państwa wspólnoty powinni być 
traktowani na takich samych warunkach jak rdzenni mieszkańcy. Pewne ograni-
czenia tej zasady zapisane są w traktatach akcesyjnych niektórych państw człon-
kowskich. Istotną barierą w dostępie do zagranicznych rynków pracy wydaje się 
jednak porównywalność kwalifikacji absolwentów między poszczególnymi krajami 
członkowskimi. 

Również pięciu ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że dzięki wdrożeniu ram 
kwalifikacji nastąpi większa porównywalność programów studiów na polskich i za-
granicznych uczelniach. Tyle samo wskazań zdobyła odpowiedź zwracająca uwagę 
na wzrost efektywności kształcenia na polskich uczelniach. 

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło potencjalnych zagrożeń towarzyszących 
wdrożeniu na polskich uczelniach ERK i KRK. Rozkład odpowiedzi respondentów 
prezentuje Tabela 2.

Zdecydowanie największa liczba respondentów wyraziła obawy dotyczące zbyt 
krótkiego okresu przeznaczonego na wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w pol-
skich uczelniach (osiem odpowiedzi). Sześć osób wskazało na zagrożenie wynikające 
z braku dostatecznych informacji na temat ERK i KRK. Może to sugerować, że choć 
rektorzy posiadają ogólne informacje i świadomość konieczności wdrożenia ram 

16 I. Woźniak, Z. Kramek, Porównywalność i uznawalność dyplomów w Unii Europejskiej [w:] Pro-
blemy standaryzacji w edukacji, red. M. Bogaj, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2006.

Ta b e l a  2. Zagrożenia związane z wdrożeniem EKR i KRK na polskich uczelniach  
w opinii małopolskich rektorów

Lp. Zagrożenia Liczba odpowiedzi

1 Zbyt krótki okres przeznaczony na wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji 
w uczelni 8

2 Brak dostatecznych informacji na temat Krajowych Ram Kwalifikacji 6

3 Likwidacja kierunków i specjalności niezgodnych z Europejskimi Ramami 
Kwalifikacji 5

4 Brak środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie Krajowych Ram 
Kwalifikacji 4

5 Zwiększenie obciążeń administracyjnych 3

6 Ograniczenia w tworzeniu nowych kierunków i specjalności 2

7 Ograniczenie wolności naukowej i dydaktycznej polskich uczelni 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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kwalifikacji, to jednak brakuje im informacji szczegółowych, istotnych w procesie 
wprowadzania ram kwalifikacji w szkołach wyższych. Pięciu ankietowanych oba-
wiało się likwidacji kierunków i specjalności niezgodnych z Europejskimi Ramami 
Kwalifikacji. Czterech zagrożenia upatrywało w braku środków finansowych prze-
znaczonych na wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Trzy osoby zwróciły uwa-
gę na ewentualne zwiększenie obciążeń administracyjnych związanych z reformą. 
Władze dwóch uczelni do głównych zagrożeń zaliczyły ograniczenia w tworzeniu 
nowych kierunków i specjalności. Tylko jeden respondent obawiał się ograniczeń 
wolności naukowej i dydaktycznej polskich uczelni. 

Taki rozkład odpowiedzi sugeruje, że władze obawiają się głównie zbyt krót-
kiego okresu na wdrożenie ram kwalifikacji na uczelniach; wskazują także na brak 
dostatecznych informacji, likwidację kierunków i specjalności niezgodnych z euro-
pejskimi ramami kwalifikacji oraz konieczność poniesienia związanych z tym na-
kładów finansowych.

5.5. Tworzenie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia 
w małopolskich uczelniach – wyniki badań własnych

Słownik Pedagogiczny definiuje kształcenie jako „ogół czynności i procesów 
umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem 
uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstron-
nego rozwoju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainte-
resowań i zamiłowań, przekonań i postaw oraz zdobycie pożądanych kwalifikacji 
zawodowych”17. 

Podejście do kształcenia w Unii Europejskiej opiera się na odejściu od kształce-
nia opartego tylko o przekazywanie wiedzy. Równie ważne jak sama wiedza staje 
się rozwijanie umiejętności stosowania jej w praktyce, a także formułowanie właści-
wych względem niej postaw, czego konsekwencją ma być przygotowanie uczących 
się do kształcenia ustawicznego18. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), w art. 2. pkt 7 i 8 wskazu-
je, że studia I i II stopnia są studiami przygotowującymi do pracy w określonym 
zawodzie. Jak postuluje Ekspert Boloński M. Wilczyński, studia powinny raczej 
przygotować nie do zawodu, który zmienia się często we współczesnych realiach 
kilka razy w ciągu życia, ale do pracy zawodowej19. Zwraca on uwagę na potrzebę 
formułowania w programach studiów efektów kształcenia, którymi powinny być 
rozwinięte kompetencje i kwalifikacje. Szczególnie ważnym ich rodzajem są kom-

17 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984, s. 146.
18 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020, projekt środowiskowy, Konferencja Rek-

torów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw- 
skiego, Warszawa 2009, s. 36. 

19 M. Wilczyński, Podstawowe zmiany w szkolnictwie wyższym związane z Procesem Bolońskim, 
za: http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/MW_PB_25-260210.pdf (dostęp: 
19.10.2010).
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petencje ogólne (generyczne), które stanowią podstawę rozwijania różnorodnych 
umiejętności zawodowych. 

Zdobywane wykształcenie, decydujące o sukcesie absolwentów na rynku, przez 
część autorów ujmowane jest jako produkt świadczony na rynku usług edukacyj-
nych20. Wykształcenie w rozumieniu produktu składa się trzech warstw: rdzenia 
produktu, produktu rzeczywistego i produktu oczekiwanego. Rdzeniem produktu 
jest wiedza, jaką zdobywa student w procesie kształcenia. Posiada ona wielowymia-
rową strukturę uwzględniającą21:

–  wiedzę encyklopedyczną (know-what),
–  wiedzę skodyfikowaną – opisującą współzależności, mechanizmy, związki 

przyczynowo-skutkowe (know-why),
–  wiedzę praktyczną – odpowiadającą praktycznemu jej zastosowaniu (know-

-how),
–  wiedzę społeczną – odnoszącą się do rozkładu kompetencji (know-who).
–  wiedzę na temat optymalizacji czasu działania (know-when),
–  wiedzę na temat struktury problemu i jego składowych elementów (know-

-which),
–  wiedzę na temat zależności i współwystępowania (know-between),
–  wiedzę dotyczącą pól i obszarów, w których należy podjąć działanie (know-

-where).
Drugim poziomem wykształcenia jest warstwa produktu rzeczywistego, czyli: 

umiejętności, postawy, kwalifikacje i kompetencje. Szczególnie istotne są tu umie-
jętności ogólne (generic skills), zwane inaczej przenaszalnymi (transfeable skills)22. 
Można do nich zaliczyć umiejętności23: 

– rozwiązywania problemów,
–  uczenia się, 
–  poznawcze – analizy, syntezy, wnioskowania, logicznego myślenia,
–  komunikowania się,
–  pracy w zespole,
–  podejmowania decyzji,
–  wysławiania się w mowie i piśmie,
–  autoprezentacji,
–  negocjacji,
–  przywódcze,
–  komputerowe,
–  językowe.

20 K. Szczepańska-Woszczyna, Wykształcenie absolwentów elektem pozycji rynkowej uczelni [w:] 
Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, Poznań 2004, s. 182.

21 Por. ibidem, s. 183–184. 
22 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020, op. cit., s. 36.
23 Por. K. Szczepańska-Woszczyna, Wykształcenie absolwentów elektem pozycji rynkowej uczelni, 

op. cit., s. 184.
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Trzecią warstwą wykształcenia jest produkt oczekiwany, czyli zbiór wartości 
cech i korzyści, jakich spodziewają się odbiorcy kształcenia. 

W zamyśle twórców Procesu Bolońskiego podejście do kształcenia postrzegane 
przez pryzmat uzyskiwanych kwalifikacji da obywatelom Unii Europejskiej szan-
sę na adaptację do ciągle zmieniających się warunków techniczno-cywilizacyjnych 
i wymogów rynku pracy24. Przeniesienie akcentu z treści nauczania na kwalifikacje 
i kompetencje uzyskiwane w jego wyniku wiąże się z budową lub zmianami progra-
mów studiów i oparciu ich na efektach kształcenia. Chcąc określić przygotowanie 
uczelni do wprowadzenia ERK i KRK, autorzy zbadali praktyki tworzenia progra-
mów studiów w oparciu o efekty kształcenia w małopolskich szkołach wyższych.

Pytanie piąte ankiety brzmiało: „Czy na uczelni istnieje procedura tworzenia 
programów studiów?”. Procedurę taką posiadają wszystkie uczelnie, które odesłały 
wypełnioną ankietę. Daje to nadzieję na szybkie przyjęcie programów studiów op-
artych o efekty kształcenia, gdyż uczelnie podczas ich opracowywania będą mogły 
odwołać się do wypracowanych procedur tworzenia programów.

W Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010–2020 (projekt środowisko-
wy) jeden z głównych celów strategicznych określony został jako dostosowanie 
systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych25. Integralnym ele-
mentem tego założenia jest poprawa stopnia dopasowania kompetencji absolwen-
tów do potrzeb społecznych i gospodarczych. W opinii autorów strategii ma być on 
zrealizowany m.in. poprzez ukierunkowanie kształcenia na osiągane efekty, nacisk 
na kształcenie zorientowane na umiejętności, a także współdziałanie uczelni z in-
teresariuszami przy opracowywaniu programów studiów26. Potrzebę współpracy 
uczelni z szeroko rozumianym otoczeniem w wymiarze kształtowania produktu 
edukacyjnego postulowała K. Szczepańska-Woszczyna27. Zauważyła ona, że istot-
nym podmiotem otoczenia, który w szczególności powinien być brany pod uwagę, 
są przedstawiciele praktyki gospodarczej, czyli potencjalni pracodawcy absolwen-
tów. Współpraca uczelni z nimi powinna polegać m.in. na dostosowywaniu treści 
programowych do wymogów rynku pracy i oczekiwań gospodarki. Daje to obu-
stronne korzyści – szkołom wyższym pozwala rozwijać i wzbogacać ofertę kształ-
cenia, a pracodawcom zapewnia podaż wykwalifikowanych specjalistów. Ważnym 
aspektem współpracy pomiędzy uczelniami a środowiskami gospodarczymi powin-
no być rozwijanie metod dydaktycznych stosowanych w szkołach wyższych28. Jeśli 
współczesne kształcenie ma skutecznie przygotowywać absolwentów do funkcjono-
wania na rynku pracy, to powinno ono uwzględniać bieżące problemy występujące 
w danej gałęzi gospodarki. Nauczyciele akademiccy powinni w procesie kształcenia 
sięgać do studiów przypadków (case study), rozwijając kształcenie poprzez pracę 
projektową i praktyki umożliwiające praktyczne zastosowanie wiedzy. 

24 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020, op. cit., s. 36.
25 Ibidem, s. 69.
26 Ibidem, s. 72–73.
27 K. Szczepańska-Woszczyna, Wykształcenie absolwentów elektem pozycji rynkowej uczelni, op. cit., 

s. 187–189.
28 Ibidem, s. 188. 
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Autorzy ankiety zapytali w pytaniu szóstym o współpracę z interesariuszami 
podczas tworzenia programów studiów. Współpracę taką zadeklarowało 10 z 12 
uczelni. 

W pytaniu siódmym poproszono respondentów o wskazanie grup interesariuszy, 
z którymi uczelnia współdziała podczas tworzenia programów studiów. Ankietowani 
mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi z kafeterii zawierającej odpowiedzi:

–  z pracodawcami,
–  z absolwentami,
–  ze studentami,
–  z rodzicami/opiekunami prawnymi studentów,
–  z otoczeniem społecznym,
–  inne, jakie? 
Najwięcej, bo 9 uczelni współpracowało przy tworzeniu programów studiów 

z pracodawcami, siedem ze studentami, pięć z otoczeniem społecznym, a tylko trzy 
z absolwentami. Żadna z 12 uczelni nie współpracowała z rodzicami/opiekunami 
prawnymi studentów. Respondenci nie wskazali również innych grup interesa-
riuszy, z którymi uczelnie współpracowały przy tworzeniu programu studiów, co 
przedstawiono na Rysunku 1.

R y s u n e k  1. Grupy interesariuszy, z którymi uczelnie współpracują  
podczas tworzenia programów studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Duży odsetek uczelni współpracujących z pracodawcami przy tworzeniu pro-
gramów studiów podnosi wartość zdobywanego przez studentów wykształcenia, 
czyniąc go bardziej pragmatycznym i przydatnym w życiu zawodowym. Ponadto 
zwiększa to szansę zatrudnienia absolwentów, przez co przyczynia się do wzrostu 
satysfakcji studentów i absolwentów z podjętego kształcenia29. 

Szybko zachodzące zmiany w wielu aspektach życia człowieka, w tym na rynku 
pracy, stawiają przed kształceniem na poziomie wyższym nowe wyzwania. Powinno 
ono przygotowywać absolwenta do życia zawodowego i społecznego30. Z tego też 
względu autorzy zapytali, czy programy studiów na macierzystych uczelniach re-
spondentów tworzone są na bazie efektów kształcenia (w kategoriach: wiedza, umie-
jętności, postawy/kompetencje). Na 11 uczelniach programy studiów tworzone są 
na bazie efektów kształcenia (w kategoriach: wiedza, umiejętności, postawy/kom-
petencje). Jednak tylko 3 spośród 12 zbadanych uczelni w procesie tym opracowują 
tabelę (matrycę) efektów kształcenia. 

Założone efekty kształcenia powinny być ewaluowane przez uczelnie po to, aby 
sprawdzić, czy zostają one osiągane. Oparcie kształcenia na efektach wymusza od-
powiednie ich zdefiniowanie, tak by były one mierzalne31. 

W literaturze poświęconej szkolnictwu wyższemu można odnaleźć sformułowa-
nia traktujące absolwentów jako towar dostarczany przez uczelnie jej klientom, czy-
li pracodawcom32. Konsekwencją tego jest wybór przez maturzystów tych uczelni, 
które wyposażają studiujących w poszukiwaną na rynku wiedzę i umiejętności. Taki 
mechanizm rynkowego wyboru uczelni jako miejsca kształcenia nazwany został 
przez W. Olejniczaka społeczną akredytacją uczelni. To właśnie wartość rynkowa 
absolwenta w dużym stopniu decyduje o wizerunku i prestiżu uczelni33. Dlatego 
aby to nie rynek zaskakiwał uczelnie, weryfikując rynkową przydatność jej absol-
wentów, szkoły wyższe muszą stale monitorować osiąganie efektów swojej pracy. 
W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że połowa zbadanych uczel-
ni sprawdza, czy w rzeczywistości zamierzone efekty kształcenia są realizowane 
w procesie kształcenia. Umożliwia to realną ocenę skuteczności kształcenia i jego 
walidacji, co daje szansę udoskonalania i efektywnego rozwijania procesu dydak-
tycznego. 

29 P. Ratajczak, B. Sojkin, Kształtowanie pozycji konkurencyjności szkoły wyższej i  jej oferty eduka-
cyjnej [w:] Marketing szkół wyższych, op. cit., s. 163.

30 J. Tendej, Szkoła wobec nowych wyzwań edukacyjnych – przygotowanie do życia [w:] Jakość 
w systemie edukacji. Quality in the educational system, red. B. Muchacka, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Nowy Sącz 2009, s. 97.

31 Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Konferencja Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2009, s. 158.

32 W. Olejniczak, O wyższości akredytacji społecznej nad państwową [w:] Akredytacja programów 
dydaktycznych i  uczelni jedyną z dróg podniesienia jakości nauczania, materiały konferencyjne, red. 
J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2002, s. 282. 

33 P. Ratajczak, B. Sojkin, Kształtowanie pozycji konkurencyjności szkoły wyższej i  jej oferty edu-
kacyjnej, op. cit., s. 161.
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Pytanie jedenaste dotyczyło funkcjonującego na uczelni wzoru sylabusa, który 
uwzględnia efekty kształcenia. Aż 10 z 12 uczelni stworzyło wzór sylabusów, który 
uwzględnia efekty kształcenia. 

Istotnym elektem budującym przewagę konkurencyjną małopolskich uczel-
ni powinno być zarządzanie komunikacją szkół wyższych z ich interesariuszami. 
Szczególnie ważną grupą otoczenia uczelni są potencjalni kandydaci na studia, ci 
aktualnie studiujący34 i absolwenci. Wszyscy oni powinni być informowani o pro-
gramach studiów, efektach kształcenia i punktach ECTS (European Credit Transfer 
System). Służyć temu powinno udostępnienie sylabusów, na podstawie których re-
alizowany jest proces kształcenia. Dlatego autorzy ankiety zapytali, czy uczelnia 
dysponuje programem studiów w formie przewodnika dla odbiorców usługi eduka-
cyjnej, które zawierają efekty kształcenia, komplet sylabusów (z efektami kształce-
nia) i punktację ECTS. Tylko połowa zbadanych uczelni posiadała tak przygotowany 
przewodnik.

Punktacja ECTS wyraża średni nakład pracy studenta mierzony w czasie. Polski 
system szkolnictwa wyższego przed wprowadzeniem punktów ECTS oparty był nie 
na systemie punktowym, ale na liczbie godzin kontaktowych35. Rodziło to prob-
lemy realnego przypisania ilości punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów. 
System ECTS nie powinien odzwierciedlać tylko liczby godzin dydaktycznych 
przypadających na określony przedmiot, ale też uwzględniać realne nakłady czasu 
potrzebne studentowi do nauki przedmiotu i jego pozytywnego zaliczenia. Wydaje 
się więc w pełni uprawomocnione odwołanie się do opinii studentów w kwestii na-
kładu pracy, jaki ponoszą w celu pozytywnego zaliczenia z określonego przedmio-
tu. Potwierdza to literatura przedmiotu, w której można znaleźć sugestie, że opinia 
studiujących o zajęciach powinna być istotnym elementem systemu doskonalenia 
jakości kształcenia36. 

Z tego też względu pytanie trzynaste ankiety dotyczyło praktyki przyporząd-
kowania punktów ECTS poszczególnym przedmiotom. Autorzy chcieli się dowie-
dzieć, czy odbywa się to na podstawie oceny nakładu pracy studenta, związane-
go z zaliczeniem danego przedmiotu, dokonywanej z udziałem samych studentów. 
W siedmiu uczelniach przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym przed-
miotom opiera się na ocenie nakładu pracy studentów, związanego z zaliczeniem 
danego przedmiotu, w której uczestniczyli studenci. Daje to nadzieję na urealnienie 
punktacji ECTS i uwiarygodnia przypisane punkty do poszczególnych przedmiotów 
w środowisku studenckim.

34 Aktualnie studiujący są przez autorów zaliczeni do otoczenia wewnętrznego uczelni.
35 Tuning, Harmonizacja struktur kształcenia w Europie, Wkład uczelni w Proces Boloński, Wpro-

wadzenie do projektu, s. 57, za: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/General_
brochure_Polish_version.pdf (dostęp: 20.10.2010).

36 B. Pilarczyk, M. Zieliński, Badanie opinii studentów jako przesłanka doskonalenia jakości kształce-
nia [w:] Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s. 465.
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5.6. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji w świetle projektu Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 za-
kłada m.in. wykorzystanie kapitału intelektualnego regionu dla wzmocnienia kon-
kurencyjności gospodarki oraz wspieranie kompetencji, aktywności i mobilności 
zawodowej mieszkańców regionu37. Pierwszy wskazany w strategii obszar zarzą-
dzania rozwojem województwa nazwany został: Kapitał Intelektualny i Gospodarka 
Wiedzy. Jego głównym celem jest budowa silnej pozycji gospodarczej Małopolski 
jako regionu opartego na wiedzy, kreatywności i wysokich technologiach38. Autorzy 
strategii dostrzegli, że Małopolska posiada duże zasoby kapitału intelektualnego 
i jest wiodącym w Polsce ośrodkiem akademickim. Istotnym celem strategii jest 
również wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarach: regionalnym, 
krajowym i europejskim. Powinna być ona osiągnięta dzięki podnoszeniu kluczo-
wych kompetencji oraz poszerzaniu kwalifikacji Małopolan39. 

Dokument zakłada podejmowanie działań zmierzających do wzrostu liczby osób 
korzystających z różnorodnych form kształcenia ustawicznego oraz działań kształtu-
jących kulturę uczenia się przez całe życie40. Strategia wskazuje, że istotne jest wdro-
żenie systemu uznawania i potwierdzania kompetencji i umiejętności oraz powiązanie 
tego systemu z europejskimi standardami nabywania kwalifikacji41. Jeśli małopolskie 
uczelnie chcą aktywnie uczestniczyć w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, 
to muszą coraz silniej uwzględniać edukację w wymiarze międzynarodowym42. 
Przyjęcie przez małopolskie uczelnie ram kwalifikacji zgodnych z Europejskimi 
Ramami Kwalifikacji wydaje się więc kluczowe dla konkurencyjności zawodowej 
Małopolan i zrównoważonego rozwoju lokalnych ośrodków akademickich. 

5.7. Analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych 
na wdrożenie ram kwalifikacji na uczelniach

5.7.1. Zewnętrzne środki finansowe dostępne dla organów administracji 
publicznej

Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy zgodnie ze 
Strategią Lizbońską realizowane będzie w Polsce poprzez opracowanie Krajowych 
Ram Kwalifikacji spójnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, a następnie opra-

37 Ibidem, s. 42.
38 Ibidem, s. 44.
39 Ibidem, s. 47.
40 Ibidem, s. 48.
41 Ibidem, s. 49. 
42 Por. M. Pluta-Olearnik, Rozwój nowych form edukacji na poziomie wyższym – wyzwania i szanse 

dla polskich uczelni [w:] Marketing szkół wyższych, op. cit., s. 169. 
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cowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji43. Odpowiedzialność za wdro-
żenie Krajowych Ram Kwalifikacji do polskiego systemu szkolnictwa wyższego spo-
czywa na państwie44. Wynika to wprost z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
uczestnictwa w budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak rów-
nież realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej. Wszystkie aktualne działania orga-
nów administracji państwowej w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji 
są finansowane z dwóch podstawowych źródeł45. 

Pierwszym z nich są krajowe środki publiczne, tzw. środki własne. Finansowana 
z nich jest przede wszystkim obsługa Grupy Roboczej, powołanej w grudniu 
2006 r. przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w celu uspraw-
nienia procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego46.. 
Grupa Robocza na potrzeby wdrożenia w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji przy-
gotowała raport zatytułowany „Założenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla polskie-
go systemu szkolnictwa wyższego” i opracowała opisy wymagań dla ośmiu obsza-
rów wiedzy zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji47. Ponadto ze środków 
własnych finansowana jest obsługa Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia 
się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, powołanego na mocy 
Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r.48 i jego podzespołu, 
tzn. Komitetu Sterującego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez 
całe życie49. Zadaniem Komitetu Sterującego jest monitorowanie procesu tworzenia 
i wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla całego systemu edukacji w Polsce, 
w tym dla szkolnictwa wyższego. Efektem prac ma być m.in. wypracowanie raportu 
referencyjnego o stanie prac nad wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla pol-
skiego systemu edukacji50. 

Drugim źródłem finansowania przygotowań do wdrożenia Krajowych Ram 
Kwalifikacji są zewnętrzne środki finansowe, tzn. fundusze strukturalne, a kon-

43 Zob. Dokument „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europe-
jskiego Funduszu Społecznego 2007–2013” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 2010 r., 
s. 82, za: http://www.efs.gov.pl (dostęp: 31.10.2010). 

44 Indywidualny wywiad pogłębiony  z dnia 12 lipca 2010 r., przeprowadzony z Andrzejem Kurkie-
wiczem, zastępcą dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

45 Ibidem.
46 Zob. http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-

ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/krajowe-ramy-kwalifikacji-dla-polskiego-szkolnictwa-wyższego/ (dostęp: 
31.10.2010).

47 Zob. http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludz-
ki/krajowe-ramy-kwalifikacji/krajowe-ramy-kwalifikacji-dla-polskiego-szkolnictwa-wyzszego (dostęp: 
31.10.2010). 

48 Z upoważnienia prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, pracami 
Komitetu Sterującego ds. KRK dla uczenia się przez całe życie kieruje prof. Zbigniew Marciniak, Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

49 Zob. http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludz-
ki/krajowe-ramy-kwalifikacji/komitet-sterujacy-ds-krajowych-ram-kwalifikacji-dla-uczenia-sie-przez-
cale-zycie/ (dostęp: 31.10.2010).

50 Więcej informacji na temat Komitetu Sterującego ds. KRK: http://www.nauka.gov.pl/finanso-
wanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/komitet-
sterujacy-ds-krajowych-ram-kwalifikacji-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie/ (dostęp: 31.10.2010).
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kretnie Europejski Fundusz Społeczny. Obecnie finansowane są w ramach tego in-
strumentu finansowego przede wszystkim projekty, których beneficjentami i bez-
pośrednimi odbiorcami są organy administracji publicznej. Dzięki Europejskiemu 
Funduszowi Społecznemu realizowane są projekty Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL EFS) w ramach działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Takie zagospodarowanie środków fi-
nansowych wynika z aktualnego stanu przygotowań do wdrożenia Krajowych Ram 
Kwalifikacji, które koncentruje się obecnie na wypracowaniu rozwiązań systemo-
wych i zbudowaniu podstaw merytorycznych dla uczelni.

Uczelnie są odbiorcami wsparcia realizowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektów systemowych, w których projektodawcą jest MEN 
lub MNiSW. Oznacza to, iż do uczelni kierowane są działania informacyjne, edu-
kacyjne i implementacyjne. Z Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane 
są zatem projekty systemowe51 w ramach III Priorytetu, poddziałanie 3.4.1 PO KL 
(projekty MEN), oraz w ramach IV Priorytetu, poddziałanie 4.1.3 PO KL (projekty 
MNiSW). 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu III przyczynią się do opracowania 
Krajowych Ram Kwalifikacji spójnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, bo-
wiem w ramach działania 3.4 PO KL przewidziano jako cel opracowanie i wdro-
żenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upo-
wszechnienie uczenia się przez całe życie52. Opracowanie wdrożenia Krajowego 
Systemu Kwalifikacji przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy etap objął dzia-
łania analityczno-badawcze. Podstawowym zadaniem tego etapu jest zebranie infor-
macji o wszystkich kompetencjach oraz kwalifikacjach funkcjonujących na polskim 
rynku pracy, jak też przeprowadzenie analizy aktów prawnych i innych dokumen-
tów opisujących formalny i pozaformalny system kształcenia i szkolenia. Drugi etap 
realizacji zadania polegać będzie na uporządkowaniu i opisaniu zidentyfikowanych 
kompetencji i kwalifikacji, czego wynikiem będzie powstanie Krajowych Ram 
Kwalifikacji. Trzeci etap realizacji zadania polegać będzie na opracowaniu i wdro-
żeniu zasad i procedur potwierdzania kompetencji i kwalifikacji nabywanych w try-
bie formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, czego wynikiem będzie powstanie 
Krajowego Systemu Kwalifikacji53.

W ramach poddziałania 3.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego projektodawcą systemowym jest Instytut Badań 
Edukacyjnych (IBE), a nadzór merytoryczny sprawuje Departament Strategii oraz 

51 Termin „projekty systemowe” oznacza, iż realizacja zadań publicznych, współfinansowanych 
z EFS, powierzona została instytucjom zdefiniowanym wprost w dokumencie programowym 
„Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu 
Społecznego 2007–2013” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 2010 r., dostępnym na 
stronie internetowej http://www.efs.gov.pl (dostęp: 31.10.2010), a co za tym idzie nie wymaga procedur 
konkursowych.

52 Zob. Dokument „Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europe-
jskiego Funduszu Społecznego 2007–2013” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 czerwca 2010 r., 
s. 103. za: http://www.efs.gov.pl (dostęp: 31.10.2010).

53 Ibidem, s. 104–105.
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Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektu syste-
mowego IBE „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraża-
nia KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” 
przewiduje się na 2011 r. m.in. przeprowadzenie konferencji informacyjnych, w tym 
z udziałem ekspertów międzynarodowych, przeprowadzenie konferencji dla eksper-
tów/partnerów społecznych, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla ekspertów 
i partnerów społecznych dotyczących KRK, budowę sieci kontaktów partnerów spo-
łecznych w zakresie wdrażania KRK, konsultowanie z interesariuszami metodolo-
gii weryfikacji kompetencji oraz potwierdzania kwalifikacji, opracowanie metodo-
logii i procedury przyporządkowania konkretnych kwalifikacji do poziomów KRK/
ERK, opracowanie wstępnego projektu założeń merytoryczno-instytucjonalnych 
dla instytucji ds. KSK, opracowanie założeń instytucjonalnych instytucji ds. KSK, 
opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych Krajowego Rejestru 
Kwalifikacji, wydanie publikacji modelu KRK dla potrzeb użytkowników systemu, 
upowszechnianie wiedzy o ERK i KRK w Polsce54.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV przyczynią się do wsparcia 
uczelni w procesie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego jest projektodawcą projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnic-
twie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”, który ma zakończyć się 
do 31 grudnia 2010 r. Projekt ma na celu przygotowanie założeń, które będą służyły 
wsparciem merytorycznym dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, szkół 
wyższych i pozostałych interesariuszy we wdrażaniu KRK do polskiego systemu 
edukacji55. Ponadto realizowany jest projekt systemowy „Wsparcie prac studyj-
nych w zakresie wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych w Europejskim 
Obszarze Szkolnictwa Wyższego”56. Z funduszy strukturalnych opracowywane są 
analizy, raporty i opisy obszarów wiedzy, konieczne jest bowiem stworzenie pod-
staw merytorycznych, które będą punktem wyjścia do dalszych prac, polegających 
na wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji i szkol-
nictwa wyższego57. Raporty i analizy, a także spotkania informacyjno-promocyjne 
i seminaria konsultacyjne, służą poszerzeniu wiedzy na temat KRK oraz zwięk-
szeniu potencjału polskich uczelni w systemowym wdrożeniu KRK. Tym samym 
obecnie realizowane projekty systemowe w ramach PO KL EFS wspierają uczelnie 
w zakresie przygotowań do wdrażania krajowych ram kwalifikacji58. 

54 Zob. Dokument Plan Działania na rok 2011 dla III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowany przez Departament Funduszy Strukturalnych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, s. 70–74, za: http://efs.men.gov.pl/ (dostęp: 31.10.2010).

55 Indywidualny wywiad pogłębiony z dnia 12 lipca 2010 r. przeprowadzony z Andrzejem Kurkie-
wiczem, zastępcą dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Zob. http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-

ludzki/projekty/projekty-systemowe/projekty-systemowe-finansowanie/ (dostęp: 31.10.2010).
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5.7.2. Zewnętrzne środki finansowe dostępne bezpośrednio dla uczelni

Wszystkie aktualne działania niepublicznych i publicznych szkół wyższych w za-
kresie wdrażania w uczelniach ram kwalifikacji mogą być finansowane z dwóch 
podstawowych źródeł. 

Pierwszym z nich są fundusze strukturalne, które w sposób bezpośredni wspie-
rają uczelnie. Bezpośrednie źródło finansowania oznacza, iż uczelnie samodzielnie 
mogą aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projek-
tów konkursowych, tzn. aby otrzymać środki, muszą wziąć udział w konkursach 
ogłaszanych w ramach PO KL EFS. Procedury konkursowe są opisane w dokumen-
cie „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki”59. 

Drugim źródłem finansowania będą wkrótce krajowe środki publiczne, a kon-
kretnie – dotacja podmiotowa na finansowanie zadań projakościowych uczelni, 
przewidziana nowelą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz nie-
których innych ustaw.

Analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na wdro-
żenie ram kwalifikacji w uczelniach wskazuje na to, iż fundusze strukturalne są 
optymalnym źródłem finansowania działań w zakresie wdrożenia ram kwalifi-
kacji w uczelniach. Ogłaszane obecnie konkursy w ramach funduszy struktural-
nych zawierają pewne komponenty, które mogą posłużyć wdrożeniu niektórych 
założeń KRK, objętych i nieobjętych zmianą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Od roku akademickiego 2011/2012 
programy kształcenia będą bowiem oparte na efektach kształcenia, wykorzystując 
właściwe opisy dla poziomów KRK, jak i obszarów kształcenia. Europejski Fundusz 
Społeczny daje możliwość pozyskania środków na opracowywanie programów 
kształcenia opartych na efektach kształcenia. 

Bezpośrednim źródłem finansowania tego typu działań może być poddziałanie 
4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach projektów konkursowych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji przewiduje się na 2011 r. 
ogłoszenie konkursu w Priorytecie IV PO KL, który dotyczyć będzie programów roz-
wojowych uczelni. Programy rozwojowe uczelni powinny zakładać realizację nastę-
pujących komponentów: a) podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie 
zarządzania uczelnią, w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na 
cele rozwojowe, b) wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni. W szczególności 
priorytetowo traktowane będą projekty przewidujące wdrożenie we współpracy z pra-

59 Zob. Dokument Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 1 stycznia 2010 r., dostępny na stronie inter-
netowej http://www.efs.gov.pl (dostęp: 31.10.2010).
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codawcami modelu zarządzania jakością kształcenia w uczelni w zakresie określania 
sylwetki/profilu absolwenta oraz ustalania ścieżki kształcenia60. 

Dotychczasowe projekty konkursowe w ramach poddziałania 4.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, nadzoro-
wane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń 
i Innowacji, w niewielkim i niewystarczającym stopniu przewidywały przygotowa-
nia do wdrożenia ram kwalifikacji w uczelniach, niemniej można znaleźć przykłady 
dobrych praktyk61. Zakłada się, że w przyszłości przy realizacji projektów projek-
todawca będzie musiał uwzględnić założenia KRK jako kluczowy element nowej 
zasady zarządzania procesem dydaktycznym62. 

Oprócz funduszy strukturalnych dodatkowym źródłem finansowania wdrażania 
ram kwalifikacji w uczelniach będą wkrótce krajowe środki publiczne, a konkretnie 
dotacja podmiotowa na finansowanie zadań projakościowych uczelni, przewidziana 
nowelą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych 
ustaw. Przyjęty 14 września 2010 r. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji usta-
wy zakłada wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Zgodnie z założeniem do 
nowelizacji ww. ustawy Krajowe Ramy Kwalifikacji rozszerzają autonomię uczelni 
w sferze dydaktyki, dopuszczając samodzielne tworzenie programów kształcenia 
z zachowaniem zasad Krajowych Ram Kwalifikacji63. Projekt nowelizacji ustawy 
zakłada ponadto dotację podmiotową na finansowanie zadań projakościowych szkół 
wyższych. W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na dofinansowa-
nie zadań projakościowych, przeznaczona na dofinansowanie podstawowych jed-
nostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości 
kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji (art. 94 b, pkt 1, ust. 3 projektu usta-
wy64). Dotacja podmiotowa na zadania projakościowe będzie przeznaczona m. in. 
na cele promujące najlepsze jednostki organizacyjne uczelni. Z dotacji podmiotowej 
na finansowanie zadań projakościowych pochodzić będą dodatkowe fundusze prze-

60 Plan Działania dla IV Priorytetu PO KL, dostępny na stronie internetowej http://www.nauka.gov.
pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/ (dostęp: 31.10.2010).

61 Zob. Projekt Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonale-
nie procesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, Biel-
skiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, współfinansowany w ramach Priorytetu 
IV – Szkolnictwo wyższe i  nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego  
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 
na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Czas realizacji projek-
tu 01.02.2009–30.09.2011 na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-477/08-00. Opis projektu 
dostępny na stronie http://www.strefaedukacji.tyszkiewicz.edu.pl (dostęp: 31.10.2010).

62 Indywidualny wywiad pogłębiony z dnia 12 lipca 2010 r. przeprowadzony z Andrzejem Kurkie-
wiczem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

63 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Usta-
wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz nie- 
których innych ustaw z dnia 10 września 2010 r., s. 5, dostępne na stronie www.bip.nauka.gov.pl (dostęp: 
31.10.2010).

64 Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, ibidem.
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widziane na wdrażanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia 
oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Planuje się, że środki finansowe przeznaczone 
na ten cel wyniosą do 10% wartości dotacji podmiotowej na finansowanie zadań 
projakościowych i zostaną przekazane uczelniom, które wygrają konkurs ogłoszony 
przez MNiSW65. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż kluczowym źródłem finansowania dzia-
łań w zakresie wdrożenia ram kwalifikacji w uczelniach są fundusze strukturalne, 
a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny, natomiast w mniejszym stopniu 
adekwatnym źródłem finansowania będą w najbliższym okresie krajowe środki pub-
liczne. Obecnie większość funduszy krajowych i unijnych pozostaje w dyspozycji 
organów administracji publicznej, gdyż to na nich spoczywa obowiązek przygoto-
wania Polski do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym wsparcie uczel-
ni w zakresie przygotowań do wdrożenia ram kwalifikacji w szkołach wyższych. 
Tego typu rozwiązanie jest obecnie adekwatne do stopnia zaawansowania prac nad 
wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji, natomiast stopniowo środki finansowe 
w coraz większym stopniu powinny być dostępne bezpośrednio dla uczelni, aby te 
mogły profesjonalnie przygotować się do implementacji ram kwalifikacji. Mając na 
uwadze, iż środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można 
wydatkować w Polsce do 2015 r., oznacza to, iż uczelnie będą mogły w znacznie 
większym stopniu niż dotychczas sięgnąć po wsparcie na faktyczne i skuteczne 
wdrożenie w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.  

5.8. Podsumowanie 

Wprowadzenie ram kwalifikacji jest wyzwaniem, ale i szansą, jaka rysuje się przed 
polskim szkolnictwem wyższym. Planowana reforma rodzi wiele emocji w środowi-
sku akademickim, które oczekuje wsparcia i pomocy od organów koordynujących 
wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Przeprowadzone badanie wskazało na pozytywny lub neutralny stosunek do ram 
kwalifikacji władz małopolskich wszechnic. Ujawniło także oczekiwania i zary-
sowało obawy, jakie odczuwają władze małopolskich uczelni w związku z plano-
wanym przyjęciem Krajowych Ram Kwalifikacji. Rektorzy małopolskich uczelni 
upatrują w związku z wprowadzeniem KRK zwiększenia mobilności zawodowej 
absolwentów polskich uczelni, zwiększenia szans zatrudnienia polskich absolwen-
tów na terenie Unii Europejskiej, zwiększenia efektywności kształcenia na polskich 
uczelniach, a także większej porównywalności programów studiów w polskich i za-
granicznych uczelniach. Obawiają się przede wszystkim zbyt krótkiego okresu prze-
znaczonego na wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji na uczelni, a także braku 
dostatecznych informacji na temat KRK. 

65 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych 
innych, ibidem, s. 17.
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Większość uczelni w Małopolsce deklaruje współpracę z interesariuszami 
podczas tworzenia programów studiów, najczęściej z pracodawcami i studentami. 
W większości małopolskich uczelni funkcjonuje wzór sylabusa uwzględniający 
efekty kształcenia. Połowa zbadanych szkół wyższych sprawdza, czy w rzeczywi-
stości zamierzone efekty kształcenia są realizowane w procesie kształcenia. Na sied-
miu uczelniach przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym przedmiotom 
opiera się na ocenie nakładu pracy studentów, związanego z zaliczeniem danego 
przedmiotu, w której uczestniczyli studenci.

Przeprowadzone badanie dowiodło zadawalającego stopnia przygotowania uczel-
ni do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji, co określono na podstawie praktyki 
tworzenia programów studiów w oparciu o efekty kształcenia w małopolskich szko-
łach wyższych. Uczelnie potrzebują jednak czasu i wsparcia informacyjnego i finan-
sowego ze strony władz państwowych, aby skutecznie wdrożyć ramy kwalifikacji. 
W skutecznym i efektywnym wprowadzeniu reformy pomóc może pozyskanie ze-
wnętrznych środków finansowych na wdrożenie ram kwalifikacji w małopolskich 
uczelniach. Kluczowym źródłem finansowania działań w zakresie wdrożenia ram 
kwalifikacji w uczelniach są fundusze strukturalne, a w szczególności Europejski 
Fundusz Społeczny, natomiast w mniejszym stopniu adekwatnym źródłem finanso-
wania będą w najbliższym okresie krajowe środki publiczne. 

Preparation of higher education institutions in Małopolska Province for implementation  
of the European and National Qualifications Frameworks – selected aspects
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higher education institutions in Małopolska Province, Polish higher education

The introduction at Polish universities of a qualifications framework compatible with the European 
Qualifications Framework seems to be a current challenge for Polish higher education. The present 
article aims to assess the extent of preparations that institutions of higher learning in Małopolska 
Province need to complete in order to implement the National Qualifications Framework. The as-
sessment is based on the practical development of university syllabuses and on educational out-
comes. The article also indicates the principal sources of knowledge concerning the National and 
European Qualifications Frameworks, and assesses the threats and opportunities connected with 
their implementation in Polish universities, according to rectors of institutions of higher learning in 
Małopolska Province. Identifying sources of financing for qualifications framework implementa-
tion in Polish universities is also a significant part of the present work.


