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WPROWADZENIE

KOMPETENCJE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO JEDNYM 
Z PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Oddajemy do rąk Czytelnika książkę prezentującą wybrane dobre praktyki w zakre-
sie doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego z nadzieją, 
że może ona posłużyć wszystkim tym, którzy dbają o jakość kształcenia studentów 
w uniwersytetach i szkołach wyższych. W licznych opisach procedur zapewnienia 
jakości kształcenia, w przyglądaniu się uniwersyteckiemu kształceniu z perspektywy 
pracodawcy (i jego oczekiwań) czy studenta oceniającego poziom zajęć ciągle gdzieś 
umyka osoba nauczyciela akademickiego. A przecież to on i jego praca ze studen-
tami – czy to w laboratorium, bibliotece, czy też przy seminaryjnym stole – praca 
upowszechniająca wyniki badań, wspierająca myślenie krytyczne studentów i rozbu-
dzająca pasję do odkrywania nowego, stanowią sedno uniwersyteckiego kształcenia. 
Działalność dydaktyczna bywa równie wymagająca, jak aktywność naukowa. Czasem 
wiedza merytoryczna i metodologiczna nie wystarczą, by być przewodnikiem mło-
dych ludzi po danym obszarze nauki, zwłaszcza młodzieży coraz bardziej zróżnico-
wanej i wymagającej dydaktycznie. Warto zatem zadbać także o rozwój warsztatu dy-
daktycznego nauczyciela akademickiego, o rozwój jego kompetencji dydaktycznych, 
które pozostają w bezpośrednim związku z jakością uniwersyteckiego kształcenia.

Na jakość kształcenia wpływa wiele elementów (zob. rysunek 1), jednym z głów-
nych jest postać nauczyciela, a zwłaszcza jego kompetencje (Sajdak, 2012, 2013, 
2015). Nie wdając się w tym miejscu w szeroką analizę różnorodnych podejść do 
konstruowania kategorii „kompetencja”, warto podkreślić, że niezależnie od ujęć po-
szczególnych badaczy kompetencja zawsze rozważana jest jako konstrukt teoretycz-
ny, opisujący złożone struktury regulacyjne, pozwalające nauczycielowi poznawać, 
działać i przekształcać rzeczywistość najczęściej zawodową. W zależności od podsta-
wy teoretycznej kompetencje przybierają raz bardziej czynnościowy, funkcjonalny 
charakter i w związku z tym ich opis skupiony jest głównie na analizie zadań zawo-
dowych i potrzebnych do jego realizacji wiedzy i umiejętnościach, a innym razem 
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bardziej holistyczny, w którym do komponentu wiedzy i umiejętności dochodzą 
opisy postaw, właściwości podmiotowych, wartości, motywacji, nadające działa-
niom podmiotu jednostkowy, niepowtarzalny charakter (w literaturze pedagogicznej 
do najbardziej eksplorowanych podejść należą następujące prace: Kwaśnica, 2004; 
Kwiatkowska, 2008). Chociaż różnie definiowano teaching excellence, to zawsze na-
uczyciel znajdował się w centrum zainteresowania. Niezbędne kompetencje uczącego 
(w tym nauczyciela akademickiego) były przedmiotem rozważań zarówno pojedyn-
czych badaczy (Gunn, Fisk, 2013; Maciejowska, 2016; Ropski, 2005; Denek, 1998), 
jak i instytucji czy organizacji (np. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, European 
Chemistry Thematic Network, Higher Education Academy).

Rysunek 1

Wybrane czynniki wpływające na jakość kształcenia
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Źródło: opracowanie własne.

Warto w tym miejscu uświadomić Czytelnikowi, że kwalifikacje i sposób za-
trudnienia nauczyciela akademickiego regulują odmienne przepisy dla szkolnictwa 
wyższego. Aby zostać nauczycielem przedszkola, szkoły podstawowej czy średniej, 
potrzebne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego oraz tzw. przy-
gotowania pedagogicznego. W praktyce, aby absolwent studiów wyższych otrzymał 
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uprawnienia do nauczania danego przedmiotu w szkole, zgodnie z Rozporządze
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U.  2012, poz. 131), musi zdobyć przygotowanie pedagogiczne opisane przez  
25 ECTS, na które składają się zajęcia z psychologii i pedagogiki powiązane z etapem 
kształcenia (w wymiarze 150 godz.), dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki szczegółowej 
(przedmiotowej) (120 godz.) oraz praktyki w szkole (150 godz., w tym zwykle ok. 
30 godz. prowadzenia lekcji hospitowanych przez nauczyciela-opiekuna praktyk). 
Te wszystkie wymagania dotyczą uczących w szkolnictwie podstawowym i średnim. 
A co z nauczycielem akademickim? Obecnie przepisy prawa nie wymagają od nie-
go przygotowania pedagogicznego, żadnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii 
lub dydaktyki danej dyscypliny naukowej. Aby zostać nauczycielem akademickim, 
należy spełnić przede wszystkim kryteria naukowe. Jedyny ślad wymagań odnajdu-
jemy w programach studiów doktoranckich. Otóż zgodnie z najnowszym Rozporzą
dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jed
nostkach (Dz.U. 2013, nr 0, poz. 841) programy studiów powinny zawierać zajęcia 
fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co 
najmniej 5 punktom ECTS, a których celem jest przygotowanie doktoranta kształcą-
cego się na studiach doktoranckich w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego. Tylko doktorant jest zobowiązany do zaliczenia ok. 75 godz. zajęć 
kształtujących kompetencje dydaktyczne oraz praktyk w wymiarze do 90 godz. Na-
uczyciel akademicki, tzn. osoba zatrudniona na etacie dydaktycznym lub naukowo-
-dydaktycznym, nie musi w Polsce dysponować żadnym przygotowaniem do naucza-
nia (chyba że regulamin danej uczelni stanowi inaczej). Stąd w wypowiedziach kadry 
uniwersytetów pojawiają się stwierdzenia typu: „W praktyce akademickiej największe 
znaczenie ma wiedza i doświadczenie, natomiast »kompetencje dydaktyczne« zysku-
je się w wyniku wieloletnich kontaktów ze studentami” (wypowiedź w ankiecie ano-
nimowej dla władz wydziałów, marzec 2017 r.). Natychmiast rodzą się co najmniej  
2 pytania:

 − Co ze studentami, jakością ich kształcenia, zanim nauczyciel nie zdobędzie 
tego wieloletniego doświadczenia?

 − Czy zamiast upowszechniać współczesną wiedzę na temat procesu nauczania 
i uczenia się ludzi dorosłych, mamy skazywać nauczycieli na dochodzenie do 
umiejętności drogą prób i błędów lub ufać, że zadziałają procesy socjalizacyjne? 

Badania pokazują, że przeciętny pracownik uczelni uczy tak, jak sam był uczony, 
a zatem nie ma żadnych gwarancji, że nie będzie powtarzał błędów swoich poprzedni-
ków. Nikt nie neguje potrzeby wykształcenia, rozwoju i osiągnięć naukowych w przy-
padku nauczycieli akademickich. To jednak nie wszystko. Kraje, w których dbałość 
o jakość szkolnictwa wyższego wypływa z kultury organizacyjnej odpowiednich 
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instytucji oraz ich długoletniej tradycji, mają rozwinięty system rozwoju kompetencji 
dydaktycznych kadry kształcącej. Na przykład wszystkie uniwersytety holenderskie 
podpisały umowę w sprawie wprowadzenia systemu tzw. University Teaching Quali-
fication (UTQ). Wymagane kwalifikacje wpisują się w 4 obszary: projektowanie na-
uczania, nauczanie i prowadzenie (promotorstwo) studenta, testowanie i ocenianie, 
ewaluacja pracy własnej nauczyciela. Umiejętności z tych obszarów sprawdzane są na 
podstawie portfolio nauczyciela akademickiego oraz rozmowy z komisją. Program 
przygotowania dydaktycznego musi być ukończony w ciągu 2 lat od jego rozpoczęcia. 
Czas szkoleń, spotkań w grupie nauczycieli, rozmów indywidualnych, wykonywania 
zadań i aktywności na platformie zdalnego nauczania zależy od już posiadanych kom-
petencji i wynosi od 60 do 160 godz. W tym wypadku podejście oparte jest na ocenie 
rezultatów (portfolio), za które przyznawany jest certyfikat, a nie polega na zaliczeniu 
określonej liczby kursów czy szkoleń. Podobne przykłady na rzecz podniesienia ja-
kości kształcenia możemy znaleźć z Niemczech. Centrum Dydaktyki Szkoły Wyższej 
Uniwersytetów Bedenii Württembergii (Hochschul Didaktik Zentrum Universitäten 
Baden Württemberg) łączy swym działaniem lokalne centra dydaktyczne w uniwer-
sytetach we Freiburgu, Heildelbergu, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, 
Stuttgard, Tübingen oraz Ul. Jednym z osiągnięć centrum, podobnie jak w Holandii, 
jest wprowadzenie dla całego kraju związkowego Badenii Württembergii programu 
dydaktycznych certyfikatów ministerialnych, obejmujących różne formy szkoleń  – 
wykładów, prezentacji, warsztatów, projektów, hospitacji zajęć, doradztwa etc. w łącz-
nej liczbie 200 godzin dydaktycznych ułożonych w trzy zasadnicze moduły. Całość 
również wieńczy portfolio nauczyciela, ale liczba godzin szkoleniowych została dość 
sztywno opisana, choć ułożona w system modułowy. Idea modułów odzwierciedla 
potrzebę stopniowego, ustrukturyzowanego wchodzenia w głąb poszczególnych ob-
szarów kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego i jednocześnie po-
zostawienia nauczycielowi swobody wyboru zgodnie z rozpoznanymi przez siebie 
potrzebami. Moduł I poświęcony podstawom nauczania i uczenia się w szkole wyż-
szej obejmuje 60 godzin dydaktycznych, a przeznaczony jest przede wszystkim dla 
młodej kadry akademickiej rozpoczynającej pracę. W trakcie zajęć uczestnicy mają 
szansę zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej oraz 
metodyki przedmiotowej. Kurs zakłada także wiele zajęć ściśle związanych z prakty-
ką kształcenia – m.in. kolegialne hospitacje zajęć z ukierunkowaniem na informacje 
zwrotne czy też przygotowywanie prezentacji niektórych problemów praktycznych, 
ich omawianie w grupie wraz z ekspertem. Moduł II (również 60-godzinny) poświę-
cony jest poszerzaniu wiedzy i umiejętności w wybranym przez uczestnika obszarze. 
Można zdecydować się na cztery z siedmiu zakresów tematycznych, m.in. alterna-
tywne metody i formy nauczania i uczenia się, projektowanie i przygotowywanie kur-
sów, prowadzenie zajęć ze studentami, problematykę oceniania i egzaminowania czy 
też doradztwo dla studiujących. Moduł III ma już charakter zindywidualizowany. To 
aż 80 godzin przeznaczonych na budowanie indywidualnego profilu własnych kom-
petencji dydaktycznych. Moduł ten jest szczególny, ponieważ ma charakter wsparcia 
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coachingowego. Na początku razem z doradcą występującym w roli eksperta nauczy-
ciel akademicki ustala indywidualne cele, dobiera program ich osiągania oraz na-
rzędzia dokumentowania i ewaluacji swoich dokonań. W ten sposób powstaje indy-
widualny projekt ukierunkowany np. na wprowadzenie eksperymentalnych metod 
i form kształcenia czy też na zmianę dotyczącą projektowania nowych programów 
studiów. Działania służące budowaniu indywidualnego profilu kompetencji mogą 
być także bardzo zróżnicowane – od warsztatów pogłębiających wybrane umiejęt-
ności do udziału w kongresach, konferencjach etc. Głównym celem tego modułu jest 
rozbudzenie potrzeby dalszego samokształcenia i rozwijania siebie w roli nauczyciela. 
Całość wieńczy refleksja i analiza indywidualnego portfolio nauczyciela.

Artykuły zawarte w książce, którą trzymają Państwo w swoich rękach, odnoszą 
się do wielu zróżnicowanych aspektów doskonalenia kompetencji dydaktycznych 
nauczycieli i doktorantów nie tylko w Polsce, lecz także na Ukrainie – Natalia De-
meshkant i Ludmila Dankievich opisują inicjatywy wdrożone na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Kijowie. Pierwsza grupa artykułów dotyczy organizacji tego procesu 
w kontekście pracowników szkół wyższych, zwiastunów zmian w obszarze szkol-
nictwa wyższego w Polsce. Beata Karpińska-Musiał i Marcin Zieliński scharaktery-
zowali proces tworzenia Centrum Tutorów Uniwersytetu Gdańskiego oraz dwóch 
innych inicjatyw: Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych oraz Doktoratorium. Kil-
kuletni ogromny w skali projekt dokształcania nauczycieli akademickich na zajęciach 
Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego realizowany w ramach pro-
gramu POWER omawiają Eliza Rogowska-Lasocka i Marta Skrzydelska. Inną formą 
wsparcia kadry kształcącej są hospitacje, których modele teoretyczne i zastosowanie 
praktyczne sugeruje Anna Sajdak. Anna Wach-Kąkolewicz proponuje różnorodne 
modele prowadzenia zajęć na przykładzie analizy pracy młodych nauczycieli Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Drugi rozdział skupia swoją uwagę na doktorantach, którzy zgodnie z prawem 
są zobowiązani do zdobycia 5 punktów ECTS na kursach poświęconych dydaktyce 
akademickiej i innych przygotowujących ich do prowadzenia zajęć ze studentami. 
Zespół Zakładu Dydaktyki Medycznej (Agata Stalmach-Przygoda, Magdalena Szo-
pa, Anna Kocurek, Kamila Żur-Wyrozumska, Agnieszka Skrzypek, Marta Szeliga, 
Konrad Jabłoński, Andrzej Kononowicz, Michał Nowakowski, Jadwiga Mirecka) 
przedstawił autorską wizję pracy ze studentami studiów doktoranckich Wydziału Le-
karskiego Collegium Medicum. Iwona Maciejowska podczas kursu Efficient teaching 
w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo – Techno-
logie – Środowisko” zastosowała metodę dzienników refleksji, których analiza może 
być źródłem głębokiej wiedzy na temat samokształcenia

W ostatnim rozdziale zaproponowano wiele nowatorskich strategii czy metod 
kształcenia, które powoli znajdują swoje miejsce w procesie dydaktycznym na pol-
skich uczelniach. Należą do nich m.in. tutoring, coaching, mentoring w edukacji 
wyższej, o których pisze Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, oraz design thinking przed-
stawiony przez Lidię Jabłonowską. Strategie te służą, zdaniem autorek, nie tylko 
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zdobywaniu wiedzy, ale także kształceniu kompetencji miękkich, w tym społecznych. 
Brygida Kuźniak zwraca uwagę na poprawność polityczną w akademickim procesie 
dydaktycznym. Na koniec warto przeczytać artykuł autorstwa Jerzego Rosińskiego, 
w którym analizuje on uczelnię jako organizację skupiającą ekspertów oraz różno-
rodne konsekwencje takiego podejścia do statusu kompetencji społecznych w pracy 
dydaktycznej.

Życzymy ciekawej i inspirującej lektury.
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