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AKREDYTACJA I ZAPEWNIANIE JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
ZMIANY, WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA
1 grudnia 2016 r., Warszawa, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, godz. 9.30
KONFERENCJA OBJĘTA PATRONATEM HONOROWYM
PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH
Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi
zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy
spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji
Polskiej Komisji Akredytacyjnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). W charakterze
prelegentów w konferencji wezmą udział m.in. eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej
oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni
uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA). W trakcie obrad odbędą się panele
umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji
uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i zasad
oceny jakości kształcenia.
W charakterze prelegentów i uczestników dyskusji w konferencji udział wezmą m.in.:


członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej;



eksperci ds. jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;



specjaliści z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym;



menadżerowie nauki.

Wystąpienia konferencyjne przygotują i wygłoszą m.in.:

 Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – przewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w latach 20052007 Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2009-2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego;
 Prof. dr hab. Marek Lisiński - członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie;
 Dr hab. Paweł A. Chmielnicki, prof. WSIiZ - członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zespół nauk społecznych w zakresie
nauk społecznych i prawnych), specjalista w zakresie prawa administracyjnego, profesor w Katedrze Teorii Prawa
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 Prof. Bohdan Macukow – Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, pracownik naukowy Politechniki
Warszawskiej;
 Dr hab. Krzysztof Gajdka - ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w
Sosnowcu;
 Mgr Agata Wroczyńska - kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.
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 Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z nowelizacją aktów
wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 Przedstawione będą projekty lub (w przypadku ich przyjęcia do dnia konferencji) nowe kryteria oceny
stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;
 Przedstawiane będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki
organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej;


Zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach
najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;



Przedstawione będą nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dydaktycznych
poddawanych ocenie w toku akredytacji;

 Odbędzie się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną
oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;
 Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni
przygotowujących się do akredytacji.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących
się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz
wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi
w szkolnictwie wyższym.
Cele Konferencji:
upowszechnienie najnowszej wiedzy na temat zasad i kryteriów oceny jakości kształcenia oraz
kierunków ich zmiany;
prowadzenie debaty środowiskowej wokół zmian zasad i kryteriów oceny jakości kształcenia w związku
z nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie oceny jakości kształcenia na uczelniach;
propagowanie dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach,
rozwijanie umiejętności zarządzania procesami zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym,
stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach procedur
zapewniania jakości kształcenia.

Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ i APLIKACYJNĄ wiedzę
na temat zapewniania jakości kształcenia i akredytacji w aktualny stanie
prawnym

Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na kierunkach,
poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa), a także
- w ramach oceny instytucjonalnej - działalność podstawowych
jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na
studiach doktoranckich i podyplomowych (jeśli takie są prowadzone).
Ponadto, w celu doskonalenia jakości kształcenia, uczelnie mogą z
własnej inicjatywy poddawać się akredytacjom środowiskowym –
np. akredytacji SEM FORUM lub akredytacji Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej. Celem naszej konferencji jest udzielenie uczelniom
wsparcia w zakresie przygotowania i wdrożenia efektywnych
mechanizmów zapewniania jakości kształcenia, nie tylko zgodnych
z przepisami prawa i standardami akredytacyjnymi, ale także
innowacyjnych, nowoczesnych, wyróżniających jednostkę na tle
innych szkół wyższych.
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Co wyróżnia naszą konferencję?
-Praktyczny charakter wystąpień
prelegentów – eksperci zaproszeni
do udziału w obradach
poświęcą uwagę zagadnieniom
praktycznym, dzieląc się
z uczestnikami konferencji
swoimi doświadczeniami
i „dobrymi praktykami”
związanymi z zapewnianiem jakości
kształcenia,
-Doświadczenie prelegentów – do udziału w obradach zaprosiliśmy prelegentów o bogatym
doświadczeniu teoretycznym i praktycznym oraz szerokiej wiedzy na temat problematyki jakości
kształcenia, akredytowania kierunków studiów i prawa szkolnictwa wyższego,
-Ranga prelegentów – w obradach wezmą udział eksperci cieszący się uznaniem w swoich
dyscyplinach, reprezentujący instytucje akredytacyjne oraz uczelnie o uznanych osiągnięciach w
dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, posiadający doświadczenie i wartościowy
dorobek odnoszący się do tematyki konferencji.
-Możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń – ważną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny,
który umożliwi uczestnikom swobodną dyskusję, zadawanie pytań prelegentom oraz transfer wiedzy
i dobrych praktyk.

Tematy wystąpień konferencyjnych:
 Akredytacja w szkolnictwie wyższym - aktualne dylematy i pytania
 Sposoby rozpoznawania i dokumentowania efektów uczenia się
osiągniętych poza edukacją formalną
 Wyzwania w zakresie zapewniania jakości kształcenia w świetle
obowiązujących kryteriów oceny jakości
 Jak budować kulturę jakości na uczelni? Spostrzeżenia i rekomendacje
 Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w ocenie PKA
 Ocena jakości kształcenia na kierunkach technicznych - aspekty
praktyczne
 Jakość kształcenia na kierunkach humanistycznych i społecznych –
dobre praktyk i popełniane błędy w świetle wyników oceny
programowej PKA
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Termin i miejsce konferencji: 1 grudnia 2016 r. (czwartek), Akademia Finansów i Biznesu VISTULA,
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji – 29 listopada 2016 r. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
Deklarację udziału w konferencji prosimy przesyłać na Formularzu zgłoszeniowym drogą e-mailową
na adres: konferencja@fundacja-edukacja.org.pl. Formularz dostępny jest na stronie internetowej
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: www.fundacja-edukacja.org.pl.
Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi: 520 zł brutto
Organizatorzy zapewniają zniżkę dla uczestników reprezentujących uczelnie posiadające aktualny
certyfikat „Uczelnia Liderów”, przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego i Agencję PRC. Opłata konferencyjna dla uczestnika reprezentującego szkołę wyższą
wyróżnioną w 2016 roku certyfikatem „Uczelnia Liderów” wynosi 470 zł brutto.
Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem bankowym na konto współorganizatora Konferencji
- Akademii Edukacji Praktycznej „Meritum”, ul. 1 Maja 50 lok. 22, 41-200 Sosnowiec, NIP:
6443222576, PKO BP: 31 1020 2498 0000 8102 0521 9193, w tytule podając „Konferencja –
uczelnie” oraz – OBOWIĄZKOWO - imię i nazwisko uczestnika (uczestników). Opłatę konferencyjną
należy wnieść po otrzymaniu faktury wystawionej przez Organizatora – faktura wystawiona
zostanie niezwłocznie po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia udziału w Konferencji i przesłana
pocztą na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
Opłata konferencyjna obejmuje:
-udział w obradach,
-udział w panelu dyskusyjnym,
-lunch,
-certyfikat uczestnictwa,
-materiały konferencyjne w formie elektronicznej,
-konsultacje pozaprogramowe,
-bufet obejmujący kawę, herbatę i zimne napoje,
-słodki poczęstunek w przerwach obrad,
-upominki konferencyjne.
Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo:
tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

