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JAK DOCENIĆ DYDAKTYKĘ AKADEMICKĄ?

Relacja z dyskusji o doskonaleniu kompetencji dydaktycznych 
nauczycieli akademickich (III Konferencja „Ars Docendi – 
rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 
i doktorantów”, Uniwersytet Jagielloński, 10 XII 2018)

Od lat rozważaniom na temat kształcenia studentów towarzyszą słowa goryczy 
wybitnych nauczycieli akademickich, których pasja i ogromny wysiłek włożony 
w doskonalenie metod nauczania i uczenia się pozostają niedocenione. Recenzowa-
ne podręczniki, nowatorskie materiały dydaktyczne, znakomite projekty edukacyjne 
czy czasochłonne eksperymenty dydaktyczne nie tylko nie znajdują dla siebie miej-
sca w tabelkach osiągnięć naukowych, ale w odczuciu ich autorów są lekceważone 
lub – co najmniej – marginalizuje się ich znaczenie. Coraz częściej słychać więc głosy 
domagające się należytej oceny pracy akademików dbających o wysoką jakość uni-
wersyteckiego kształcenia.

Do dyskusji o tym, jakie są możliwości docenienia dydaktyki akademickiej, za-
prosiłam osoby, które nie tylko odpowiadają za promowanie jakości kształcenia na 
swoich uniwersytetach, ale mogą mieć również realny wpływ na pozytywną zmianę 
w postrzeganiu wartości dydaktyki. Zaproszenie do rozmowy przyjęli: dr hab. Jolanta 
Choińska-Mika, prof. UW, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersyte-
tu Warszawskiego; dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM, prorektor ds. kształcenia 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Ryszard Kozio-
łek, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; oraz 
dr hab. Justyna Bugaj, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. jakości 
kształcenia. 

Nasza rozmowa, inspirowana wieloletnimi postulatami o docenienie wybitnych 
dydaktyków, którzy – szczególnie w niektórych dziedzinach – nie są w stanie pogodzić 
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pracy dydaktycznej z osiągnięciami naukowymi, wpisała się w ogólnopolską debatę 
o reformie szkolnictwa wyższego i pytania o jego autonomię. Mając nadzieję, że – 
pomimo wielu wątpliwości, jakie budzi Ustawa 2.0 – to jednak środowisko akade-
mickie ma decydujący wpływ na jakość edukacji, poprosiłam moich rozmówców 
o podzielenie się doświadczeniem w zakresie dotychczasowych sposobów oceniania 
i dowodów doceniania kompetencji dydaktycznych wykładowców na różnych uni-
wersytetach. Zapytałam, jakie metody ewaluacji pracy nauczycieli akademickich sto-
sują poszczególne uczelnie, a przede wszystkim, które z nich są warte rekomendacji. 
Jaki mają one wpływ na postrzeganie akademickiego nauczania w kategoriach sztuki, 
rzemiosła, wyzwania lub przykrego obowiązku?

Prof. Jolanta Choińska-Mika już na wstępie zaznaczyła, że Uniwersytet Warszaw-
ski planuje właśnie zmianę oceny holistycznej pracownika na taką, która pozwoli 
ocenić poszczególne aspekty jego pracy dydaktycznej. Uczelnia zmaga się przy tym, 
jak większość szkół wyższych, z problemem niezadowalającej liczby studentów, 
uczestniczących w ocenianiu wykładowców online. Prorektor UW opisała także 
programy wspierania wyróżniających się pracowników, funkcjonujące z inicjatywy 
rektora od 2015 roku. Są to mianowicie nagrody dla najlepszych nauczycieli aka-
demickich, przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauczaniu, a przede wszystkim 
wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia w dydaktyce akademickiej w trzech 
obszarach nauk: humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych oraz społecznych. Lau-
reaci otrzymują przez rok zwiększone wynagrodzenie o 1,5 tys. zł brutto miesięcznie. 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dziekani oraz kierownicy innych jednostek 
prowadzących dydaktykę.

Podobnie motywującą funkcję pełni Nagroda Praeceptor Laureatus, czyli wyróż-
nienie dla najlepszego dydaktyka roku z każdej podstawowej jednostki organizacyj-
nej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci wyłaniani są 
przez studentów w głosowaniu internetowym spośród pracowników, którzy zostali 
nominowani na podstawie najwyższych ocen uzyskanych w ankietach studenckich 
w minionym roku akademickim. Statuetki wręcza rektor UAM podczas inauguracji 
każdego roku akademickiego. Prorektor tej uczelni, prof. Beata Mikołajczyk, podkreś- 
liła, że ocena okresowa nauczyciela akademickiego przeprowadzana jest w czterech 
zakresach, w tym w popularyzatorskim, i żaden z tych zakresów nie może być oce-
niony negatywnie. Co warte podkreślenia, wśród 11 aspektów oceny dydaktycznej 
znajduje się także informacja pracownika o podnoszeniu własnych kwalifikacji. Uni-
wersytet w Poznaniu radzi sobie także całkiem dobrze z motywowaniem studentów 
do uczestniczenia w procesie oceniania wykładowców dzięki rywalizacji, opartej na 
swoistej konkurencji międzywydziałowej. Duch rywalizacji wspierany jest tu zarów-
no przez wyświetlane na bieżąco liczby wypełnionych ankiet na poszczególnych wy-
działach, jak i wizję nagrody pieniężnej dla zwycięskiej jednostki.

Prorektor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego wyraził zaniepokojenie 
tym, że obecnie wdrażana ustawa w dużym stopniu deprecjonuje dydaktykę, pre-
miując przede wszystkim osiągnięcia naukowe. Przyznał, że deprecjacja dydaktyki 
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następuje już od dłuższego czasu, a negatywną rolę odegrał tu w znacznej mierze 
szalony wzrost liczby uczelni (z 92 do 400 w stosunkowo krótkim czasie). Zaznaczył 
słusznie, że na wartościowanie dydaktyki akademickiej wpływ ma przede wszystkim 
język, jakim o niej się mówi, a także – upodmiotowienie studenta. Profesor Koziołek 
podzielił się również interesującym doświadczeniem, okazało się bowiem, że na UŚ 
znacznie skuteczniejsze od ocen online okazały się ankiety papierowe – wypełniło je 
85% studentów, co w porównaniu do słabej frekwencji w ewaluacji internetowej jest 
liczbą bardzo wysoką. Zauważył jednak przy tym niepokojącą konsekwencję funk-
cjonowania ankiet – tendencję do zawyżania przez wykładowców stopni z prac i eg-
zaminów studenckich, przy powszechnym narzekaniu na obniżenie poziomu wiedzy 
i umiejętności kolejnych pokoleń. 

Prof. Justyna Bugaj, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. jako-
ści kształcenia, odnosząc się do różnorodności oceny kompetencji dydaktycznych 
na poszczególnych uczelniach, uznała, że wszystkie dobre praktyki, o których sami 
wykładowcy wypowiadają się pozytywnie, czyli opinie studentów, koleżeńskie hospi-
tacje, a także wizytacje komisji oceniających, są warte rekomendacji. Zaznaczyła jed-
nak, że zdecydowanie należy uważać, by proces wspierająco-ocenny nie przerodził 
się w proces ocenno-kontrolny. Aby tego uniknąć, każdy etap ewaluacji powinien 
być zakończony rozmową, której elementami powinny być pytania dotyczące prze-
prowadzonej oceny i możliwości doskonalenia warsztatu dydaktycznego. To z kolei 
będzie możliwe, jeśli wcześniej zostaną określone i opublikowane (podane do wia-
domości ocenianych) kryteria tej oceny oraz zostaną systemowo opracowane możli-
wości instytucjonalnego wsparcia rozwoju kompetencji dydaktycznych. Stwierdziła, 
że możemy coś oceniać, jeśli wiemy, co i jak będziemy oceniać, co jest dla nas ważne 
w tym procesie, jakie są wytyczne czy dobre praktyki tego procesu. A zatem więcej 
jest tutaj pracy po stronie uniwersytetu niż samych nauczycieli akademickich. 

W drugiej części rozmowy poprosiłam panelistów, aby przedstawili swoje spoj-
rzenie na kwestię dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej w aspekcie związanych 
z nią wątpliwości, obaw, szans i możliwości. Ustawa 2.0 mocno podkreśla autonomię 
uczelni, ale jednocześnie wprowadza – budzącą niepokój części środowiska akade-
mickiego – zupełnie nową ścieżkę akademickiej kariery dydaktycznej, pozwalającą 
na uzyskanie profesury bez osiągnięć naukowych, bez habilitacji. Co zrobić, by pro-
fesorowie dydaktyczni nie podzielili losu „docentów marcowych”, by nie ciążyła na 
nich opinia nieudaczników, których przesunięto na ścieżkę dydaktyczną, ponieważ 
nie sprostali wymaganiom naukowym? Jakie kryteria powinni spełniać, by ich sta-
nowiska były porównywalne w różnych uczelniach i nie budziły kontrowersji? Istnie-
je bowiem uzasadniona obawa, że w części szkół wyższych, nieposiadających kadry 
o wysokich kwalifikacjach, nastąpią szybkie i masowe awanse: otrzymanie doktoratu 
stanie się automatycznie wystarczającym powodem do starań o profesurę, co w po-
wszechnej opinii doprowadzi do umniejszenia znaczenia stanowiska profesora. Jak 
zatem docenić wybitnych dydaktyków i promować jakość kształcenia, nie doprowa-
dzając przy tym do deprecjacji tytułu? 



150 Anna Janus-Sitarz

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego wyraziła nadzieję, że do takiej deprecjacji 
nie dojdzie. Szansę na wzmocnienie rangi dydaktyki widzi bowiem między innymi 
w przyjętej zasadzie ograniczającej liczbę studentów na jednego nauczyciela akade-
mickiego, dającą możliwość odejścia od masowości i anonimowości, oraz powrotu 
do relacji mistrz–uczeń. Ponadto prof. Choińska-Mika podkreśliła, że ocena dydak-
tyczna jest istotnym elementem akredytacji uczelni, a zatem podniesienie jakości 
kształcenia leży w interesie wszystkich jednostek. Wyliczając aspekty, z których po-
winni być rozliczani pracownicy dydaktyczni, zwróciła szczególną uwagę na stałe 
podnoszenie kompetencji, udział w konferencjach, pozyskiwanie grantów na dosko-
nalenie dydaktyki. W kontekście takich wymagań, zdecydowanie negatywnie oceniła 
zbyt wysokie pensum dla wykładowców, którym może po prostu brakować czasu na 
badania edukacyjne. 

Z kolei prof. Mikołaczyk postulowała przede wszystkim umiędzynarodowienie 
dydaktyki. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie międzynarodowych grup badawczych 
zajmujących się szeroko pojętą edukacją sprzyja poszerzaniu kwalifikacji i wpływa 
na pozytywne postrzeganie dydaktyki. Jednym z przejawów takiego nowatorskie-
go podejścia do nauczania jest zachęta do realizowania przez studentów własnych 
projektów, w ramach programu BESTStudent, oferującego najlepszym maturzystom 
rozpoczynającym studia na poznańskim uniwersytecie możliwość zdobycia finanso-
wego grantu na własne badania, tak zwane BESTStudentGRANT.

Pewnymi obawami w związku z nową ścieżką kariery akademickiej podzielił się 
prorektor Koziołek. Zauważył, że jeśli przyjrzymy się obecnym kryteriom parame-
tryzacji uczelni, to widać, że uniwersyteckim jednostkom opłaca się bardziej mieć 
13 wybitnych naukowców, a resztę pracowników przenieść na etaty dydaktyczne. 
Tymczasem dobry dydaktyk to ten, kto sam prowadzi badania naukowe. Profesor 
Koziołek opowiedział się więc zdecydowanie przeciwko profesurze dydaktycznej 
jako formie awansowania tych, którzy „słabo sobie radzą w nauce”. Taka profesura 
powinna być efektem wybitnych osiągnięć dydaktycznych.

Podobnie prof. Bugaj stwierdziła, że awansowanie osób, którym „nie wyszło” 
w obszarze aktywności naukowej może skończyć się lekceważącym, niesprawiedli-
wym traktowaniem naprawdę świetnych wykładowców, co byłoby dla nich po prostu 
krzywdzące. Ścieżka dydaktyczna powinna dawać możliwość rozwoju kariery aka-
demickiej osobom, które poświęcają się szczególnie tej aktywności. Być świetnym 
wykładowcą jest sztuką, co podkreślają nie tylko studenci. Docenienie tej sztuki wią-
że się jednak z koniecznością opracowania jasnych wymagań dotyczących kolejnych 
stanowisk dydaktycznych. Powinien się tutaj liczyć dobry warsztat dydaktyczny, 
osiągnięcia w tym obszarze (np. dobry podręcznik, nagroda dydaktyczna) czy opinia 
studentów. To z kolei wiąże się z potrzebą instytucjonalnego wsparcia, nie można 
bowiem wymagać, by nauczyciele zatrudnieni na uniwersytecie sami sobie płacili 
za szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne czy wydawanie podręczników –  
trzeba takie koszty także przewidzieć w budżecie. Prof. Bugaj stwierdziła, że nie 
widzi przeszkód, by Uniwersytet Jagielloński opracował własne kryteria dotyczące 
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awansu dydaktycznego, które będą zupełnie inne niż praktyki innych uniwersytetów 
polskich czy europejskich.

Na koniec poprosiłam rozmówców o opinię na temat wymogów Komisji Europej-
skiej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kompetencji dydaktycznych wykła-
dowców, a także o podzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami w zakresie 
dotychczasowych lub planowanych sposobów doskonalenia kadry akademickiej. Jak 
można motywować naukowców do poświęcenia czasu i wysiłku na rozwój kompe-
tencji dydaktycznych? A rozwijać te kompetencje trzeba, bo przecież – jak słusznie 
akcentował to w swoim wykładzie prof. Philippe Emplit – nikt nie rodzi się dobrym 
nauczycielem.

Prof. Choińska-Mika powiedziała, że widzi dużą szansę na doskonalenie kompe-
tencji dydaktycznych kadry akademickiej w realizowanym właśnie w ramach pro-
gramu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Programie zintegrowanych działań 
na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”. Wśród spodziewanych efektów pro-
jektu jest między innymi wzmocnienie potencjału wykładowców UW za pomocą 
szkoleń z programów komputerowych, warsztatów kompetencji miękkich i umie-
jętności dydaktycznych oraz kursów językowych. Przyjęto taką zasadę, że jednostki 
muszą najpierw zdiagnozować, co jest im potrzebne, a potem otrzymają wsparcie. 
Prof. Choińska-Mika zwróciła uwagę jeszcze na dwie istotne kwestie, mogące pod-
nieść rangę dydaktyki. Po pierwsze, postulowała, aby jedynie ci wykładowcy, którzy 
poza aktywnością dydaktyczną angażują się również w badania, mogli prowadzić 
zajęcia na studiach magisterskich. Po drugie, proponowała, aby w ramach rekrutacji 
do pracy na uczelni kandydaci przeprowadzali minizajęcia ze studentami. Dawałoby 
to gwarancję, że do pracy przychodzą osoby o odpowiednich predyspozycjach, a jed-
nocześnie stanowiłoby dla środowiska akademickiego sygnał, jak ważne są kompe-
tencje dydaktyczne w pracy akademickiej.

Podobnie prof. Koziołek widzi szansę na odpowiednie traktowanie kompetencji 
dydaktycznych już na etapie konkursu dla nowych pracowników na uczelni. Powołał 
się w tym zakresie na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje dwuty-
godniowy system rekrutacji, w trakcie którego ocenia się dydaktyczne kwalifikacje 
kandydata. Prorektor UŚ przedstawił także projekt reorganizacji dziekanatów na 
swoim uniwersytecie. Aktywną siłą kreującą dydaktykę ma się stać tutoring, a godzi-
ny poświęcone na spersonalizowaną pracę ze studentem będą wliczane do pensum 
nauczyciela akademickiego. Co więcej, tutoring ma być postrzegany jako swoista na-
groda dla studenta, który będzie mógł sobie wybrać tutora. 

Również prorektor Mikołajczyk podzieliła się ciekawym pomysłem promującym 
podnoszenie kompetencji wykładowców. Na poznańskim uniwersytecie organizu-
je się mianowicie tak zwane poniedziałki dydaktyczne, czyli ogólnouniwersyteckie 
Warsztaty Dydaktyczne UAM organizowane przez Radę ds. Jakości Kształcenia. 
Warsztaty, odbywające się regularnie w poniedziałkowe popołudnia, skierowane są 
do wszystkich nauczycieli akademickich oraz doktorantów chcących rozwijać swoje 
kompetencje dydaktyczne. Projekt zakłada zarówno udział w zajęciach, dotyczących 
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na przykład wstawiania i formatowania elementów wizualnych w prezentacjach 
multimedialnych, wyznaczników sukcesu w pracy dydaktycznej nauczyciela akade-
mickiego czy prezentacji jako formy zaliczenia zajęć, jak i wymianę doświadczeń 
między dydaktykami i nawiązanie wzajemnych kontaktów. Aktywny udział w spot-
kaniach warsztatowych doceniany jest w ocenie pracownika.

Z kolei pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. jakości kształcenia 
podkreśliła, że realizację zaleceń Komisji Europejskiej umożliwiają uczelni realizacje 
takich projektów, jak: „ZintegrUJ”, którego celem jest między innymi podniesienie 
kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, 
informatycznych, prezentacyjnych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz za-
rządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach 
dydaktycznych; „Mistrzowie Dydaktyki”, pozwalający na poszerzenie kompetencji 
w zakresie tutoringu akademickiego; a także szeroka oferta warsztatów Ars Docendi, 
prowadzonych od lat dla nauczycieli akademickich i doktorantów. W wyniku tych 
działań znaczna grupa nauczycieli akademickich ma możliwość rozwijania kompe-
tencji dydaktycznych, co widać na przykład podczas corocznie organizowanego Ty-
godnia Jakości Kształcenia. Prof. Bugaj opowiedziała się przeciwko przymusowi do-
skonalenia, według niej bowiem warto wspierać w rozwoju przede wszystkim tych, 
którzy rozwijać się chcą. 

W głosach przedstawicieli czterech ważnych uniwersytetów można było usłyszeć 
zarówno obawy, jak i sporą dawkę optymizmu oraz konstruktywnych wniosków. 
Pojawiło się wiele inspirujących pomysłów na docenienie najlepszych dydaktyków, 
począwszy od prestiżowych nagród Pro Arte Docendi na UJ czy Praeceptor Lau-
reatus na UAM, przez nagrody pieniężne, po – zasłużony awans na ścieżce karie-
ry dydaktycznej uzasadniony wybitnymi osiągnięciami w kształceniu studentów. 
Z uwagą należy się odnieść do projektów sprawdzania predyspozycji kandydatów 
do pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego, a później – wspierania pracownika 
w stałym podnoszeniu kompetencji dydaktycznych. Z pewnością warto powielić do-
bre praktyki aktywizowania studentów do udziału w ocenie wykładowców, a przez 
to – do współodpowiedzialności za jakość kształcenia. Duże nadzieje wiążemy z tu-
toringiem, przywracającym relacjom nauczyciel–student pożądany wymiar, a także 
z włączaniem młodych ludzi w prace badawcze. 

Na zakończenie chciałabym jeszcze raz – za Ryszardem Koziołkiem – podkreślić, 
że ważny jest język, jakim mówimy o dydaktyce. Mówmy o niej z należytym szacun-
kiem, wymagajmy wiele od siebie i innych. Nie pozwólmy też, by na ścieżce kariery dy-
daktycznej spotykało się ludzi przypadkowych, co gorsza, naukowych nieudaczników.


