.
.
.

Maria Próchnicka

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
na Uniwersytecie Jagiellońskim
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie)

Aula Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
29 listopada 2011

.
.
.

PLAN
1. Terminologia
2. Charakterystyka warunków, jakie musi spełniać program kształcenia
3. Ogólnouniwersytecki harmonogram prac w roku akademickim
2011/2012
4. Zadania podstawowych jednostek organizacyjnych UJ oraz
jednostek międzywydziałowych odpowiedzialnych za kształcenie
5. Plan szkoleń i konsultacji
6. Akty prawne i poradniki

.
.
.

Wdrożenie KRK dla Szkolnictwa Wyższego
1. Dostosowanie wewnętrznych regulacji uniwersyteckich (dotyczących warunków jakie musi
spełniać program kształcenia na kierunku studiów, zasad tworzenia i likwidacji różnych typów
studiów, funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia) do
przepisów wynikających z nowelizacji ustawy i aktów wykonawczych
2. Opracowanie programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w poszczególnych
podstawowych jednostkach organizacyjnych na określonym poziomie kształcenia, stosownie
do wymagań zawartych w znowelizowanej ustawie oraz aktach wykonawczych
3. Ustalenie w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach
międzywydziałowych odpowiedzialnych za kształcenie zakresu i form systematycznie
prowadzonych działań mających na celu ocenę efektów kształcenia oraz doskonalenie
programu kształcenia
4. Szkolenie nauczycieli akademickich, studentów, pracowników administracji centralnej i
wydziałowej/instytutowej
5. Dostosowanie funkcjonalności systemu USOS do wymagań wynikających ze znowelizowanej
ustawy i aktów wykonawczych, odnoszących się do programów kształcenia na kierunkach
studiów
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SŁOWNICZEK
TERMINOLOGICZNY

Na podstawie: A, Kraśniewskiego, Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa WyŜszego? http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/20111107_publikacja_MNISW_AK_111105_WA_PN.pdf>;
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia; Słownika kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji. Według stanu na wrzesień 2011, oprac. S.
Sławiński [i in.] <http://www.kwalifikacje.org.pl/images/slownik_kluczowych_pojec.pdf>
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EFEKTY KSZTAŁCENIA – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w
procesie kształcenia przez osobę uczącą się (art. 2 ust. 1 pkt 18c)
EUROPEJSKA RAMA KWALIFIKACJI (dla uczenia się przez całe życie) – przyjęty w Europie układ
odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W
Europejskich Ramach Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji – od najniższego
poziomu edukacji obowiązkowej (1) do najwyższego poziomu wykształcenia akademickiego (8)
– określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się
FORMA STUDIÓW – studia stacjonarne i studia niestacjonarne (art. 2 ust. 1 pkt 11a)
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia (art.
2 ust. 1 pkt 9)
KIERUNEK REGULOWANY – kierunek studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla
których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach
prawa Unii Europejskiej. Reguły kształcenia na tych kierunkach określają standardy kształcenia
KIERUNEK STUDIÓW – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana
w uczelni w sposób określony przez program kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 14)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – udowodniona w pracy, nauce oraz rozwoju osobistym) zdolność
stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu
wartości. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i
autonomii

.
.
.

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO − opis, przez określenie
efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego
KWALIFIKACJE – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem
lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie
zakładanych efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18b)
KWALIFIKACJE DRUGIEGO STOPNIA – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia,
zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub
równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony
odpowiednim dyplomem (art. 2 ust. 1 pkt 18g)
KWALIFIKACJE PIERWSZEGO STOPNIA – efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia,
zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego
określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem
(art. 2 ust. 1 pkt 18f)
KWALIFIKACJE PODYPLOMOWE – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach
podyplomowych, potwierdzone świadectwem (art. 2 ust. 1 pkt 18i)
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KWALIFIKACJE TRZECIEGO STOPNIA – uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia
naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora
sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone
odpowiednim dyplomem (art. 2 ust. 1 pkt 18h)
MODUŁ KSZTAŁCENIA – zajęcia lub grupa zajęć wraz z przypisanymi efektami kształcenia i
punktami ECTS
OBSZAR KSZTAŁCENIA – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (art. 2 ust. 1 pkt 14a)
POLSKA RAMA KWALIFIKACJI – opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący
różne krajowe podsystemy kwalifikacji służący większej przejrzystości dostępności i jakości
kwalifikacji, stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W
szczególności, zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest
umieszczona na jednym z poziomów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest
odpowiadający mu poziom w Europejskiej Ramie Kwalifikacji
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POZIOM KSZTAŁCENIA – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie albo studia trzeciego stopnia (art. 2 ust. 2 pkt 2)
PROFIL KSZTAŁCENIA – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez
studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć
służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych (art. 2 ust. 1 pkt
18e)
PROGRAM KSZTAŁCENIA – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z
Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia,
prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego
procesu punktami ECTS (art. 2 ust. 1 pkt 14b)
PROGRAM STUDIÓW – składowa programu kształcenia stanowiąca opis procesu kształcenia
prowadzącego do uzyskania efektów zakładanych dla programu kształcenia
PUNKTY ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów
zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania
zakładanych efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18d)
STANDARDY KSZTAŁCENIA – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania
zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego
efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej (art. 2 ust. 1 pkt 18)
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający
co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia
(art. 2 ust. 1 pkt 8)
STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE – studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i
prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w
danej uczelni przez podstawową jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienie do nadawania
stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem (art. 8 ust. 2)
STUDIA NIESTACJONARNE – forma studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez
senat uczelni (art. 2 ust. 1 pkt 13)
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (art.
2 ust. 1 pkt 7)
STUDIA PODYPLOMOWE – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej
Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (art. 2 ust. 1 pkt 11)
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STUDIA STACJONARNE – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu
kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich (art. 2 ust. 1 pkt 12)
STUDIA TRZECIEGO STOPNIA – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę
organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub
międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony
na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje
drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 10)
UMIEJĘTNOŚCI – zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania
zadań i rozwiązywania problemów
WIEDZA – zbiór uzasadnionych sądów (opisów faktów, teorii oraz zasad postępowania będących
wynikiem poznawczej działalności człowieka. Wiedza jest przyswajana w procesie uczenia się.
Wiedza jest podstawą działań w obszarze pracy i organizacji społeczeństwa
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Kwalifikacje pierwszego stopnia
(Tytuł zawodowy licencjata,
inŜyniera lub równorzędny)

Kwalifikacje drugiego stopnia
NAKŁAD
PRACY

POZIOM

(Tytuł zawodowy magistra, magistra
inŜyniera lub równorzędny)

Kwalifikacje trzeciego stopnia
(Stopień naukowy doktora)

KWALIFIKACJE

Kwalifikacje podyplomowe

Profil ogólnoakademicki
EFEKTY
KSZTAŁCENIA

PROFIL
Profil praktyczny
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Zakres autonomii programowej
Jednostki podstawowe uczelni
posiadające uprawnienie do
nadawania stopnia
naukowego doktora
habilitowanego
Mogą prowadzić studia na określonym
przez senat uczelni kierunku studiów i
poziomie kształcenia :
1.uchwała senatu określa efekty
kształcenia, do których dostosowane są
plany studiów i programy kształcenia
2.kierunek studiów moŜe być
prowadzony w ramach obszarów
kształcenia oraz dziedzin
odpowiadających uprawnieniom do
nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego
3.Prowadzenie kierunku jest
uwarunkowane posiadaniem minimum
kadrowego

Jednostki podstawowe uczelni nieposiadające
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego mogą prowadzić studia na określonym
kierunku, profilu i poziomie kształcenia zgodnie z:

A. wzorcowym opisem
efektów kształcenia dla
kierunku określonym
przez ministra nauki i
szkolnictwa wyŜszego w
drodze rozporządzenia

1.

2.

B. opisem efektów
kształcenia określonym
przez senat uczelni dla
kierunku innego niŜ te,
dla których minister w
drodze rozporządzenia
określił wzorcowe efekty
kształcenia

W przypadku A. jednostka podstawowa uczelni moŜe
uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na podstawie
decyzji ministra po zasięgnięciu opinii PKA w zakresie
spełniania warunków minimum kadrowego
W przypadku B. do uzyskania uprawnienia do prowadzenia
studiów wymagana jest dodatkowo opinia PKA o efektach
kształcenia określonych przez senat

.
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Charakterystyka warunków,
jakie musi spełniać program
kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku i poziomie kształcenia , § 3.
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Warunki jakie musi spełniać opis zakładanych efektów kształcenia dla programu
kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
1. Obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studentów
w procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo
kwalifikacji drugiego stopnia
2. Jest zgodny z odpowiednimi opisami efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów
kształcenia, z którego lub których został wyodrębniony kierunek studiów realizowany
w uczelni w sposób określony przez program kształcenia lub dla – kierunków
regulowanych – z efektami kształcenia dla kierunku zdefiniowanymi w efektach
kształcenia
3. Został odniesiony do właściwych dla danego kierunku dziedzin nauki lub sztuki oraz
dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
4. Zostały w nim uwzględnione wyniki monitorowania karier zawodowych
absolwentów oraz wyniki analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku
pracy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia , § 5 ust. 1
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Ogólnouniwersytecki
harmonogram prac w roku
akademickim 2011/2012

Luty
2012

Styczeń 2012

Grudzień 2011
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 12 grudnia 2011 – termin powołania na wydziałach zespołów, których zadaniem będzie
opracowanie programów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na określonym
poziomie i profilu kształcenia zgodnie z nowymi wytycznymi Senatu UJ oraz zarządzeniem
Rektora UJ oraz opracowania szczegółowego terminarza prac związanych z tworzeniem
programów kształcenia
 Przyjęcie przez Senat UJ uchwały w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych w zakresie programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na UJ,
dostosowanej do zmian wynikających z nowelizacji ustawy
 Wydanie przez Rektora UJ zarządzenia w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów
podyplomowych oraz kursów dokształcających na UJ, dostosowanego do zmian wynikających z
nowelizacji ustawy
 16 stycznia 2012 – termin opracowania przez Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości
Kształcenia wytycznych dotyczących oceny efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach
studiów oraz działań na rzecz doskonalenia programów kształcenia na kierunkach studiów na
określonym poziomie i profilu kształcenia prowadzonych na wydziale
 Prowadzenie w poszczególnych podstawowych jednostkach organizacyjnych UJ oraz jednostkach
międzywydziałowych prowadzących kształcenie prac związanych z opracowaniem programów
kształcenia na kierunkach studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia zgodnych z
wymaganiami wynikającymi z KRK dla Szkolnictwa Wyższego, stosownie do harmonogramów
przygotowanych na poszczególnych wydziałach
 Prowadzenie w poszczególnych podstawowych jednostkach organizacyjnych UJ oraz jednostkach
międzywydziałowych prowadzących kształcenie prac związanych z opracowaniem programów
kształcenia na kierunkach studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia zgodnych z
wymaganiami wynikającymi z KRK dla Szkolnictwa Wyższego, stosownie do harmonogramów
przygotowanych na poszczególnych wydziałach

Czerwiec
2012

Maj 2012

Kwiecień 2012

Marzec 2012
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 10 marca 2012 – termin zakończenia prac związanych z przygotowaniem programów kształcenia na
kierunkach studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia zgodnych z wymaganiami wynikającymi z
KRK dla Szkolnictwa Wyższego (oznacza to opisanie efektów kształcenia dla programu kształcenia na
kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia oraz opracowanie programu studiów, w
tym planu studiów oraz sylabusów dla modułów kształcenia i przypisanie do modułów punktów ECTS
oraz, w przypadku nowych kierunków studiów, ustalenie kryteriów i zasad kwalifikacji)
 15 marca 2012 – termin złożenia wniosków do Senatu UJ o uchwalenie efektów kształcenia dla
programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów na określonym poziomie i profilu
kształcenia (do wniosku musi być załączony opis programu kształcenia oraz dokumentacja programu
opracowana zgodnie z wytycznymi Senatu UJ)
 Uchwalenie – na marcowym posiedzeniu Senatu UJ – efektów kształcenia dla programów kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia
 Wprowadzenie ewentualnych korekt do programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
na określonym poziomie i profilu kształcenia (korekty mogą być spowodowane koniecznością
uwzględnienia w programie kształcenia zmian wprowadzonych przez Senat UJ w efektach kształcenia dla
programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów na określonym poziomie i profilu
kształcenia)
 Uchwalenie – na kwietniowych posiedzeniach – przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych
programów kształcenia na kierunkach studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia (efekty
kształcenia uchwalone przez Senat UJ + program studiów w tym plan studiów)
 Wprowadzanie danych dotyczących programów kształcenia na kierunkach studiów na określonym
poziomie i profilu kształcenia do systemu USOS
 30 maja 2012 – termin zakończenia prac na ustaleniem zakresu oceny efektów kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów oraz struktury i elementów zawartości sprawozdania z oceny i
działań prowadzących do doskonalenia programu kształcenia
 Kontynuacja wprowadzania danych dotyczących programów kształcenia na kierunkach studiów na
określonym poziomie i profilu kształcenia do systemu USOS
 30 czerwca 2012 – termin zakończenia prac związanych z przygotowaniem programów kształcenia na
kierunkach studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia zgodnych z wymaganiami wynikającymi z
KRK dla Szkolnictwa Wyższego oraz wprowadzenia danych o ofercie dydaktycznej do systemu USOS

.
.
.

Zadania podstawowych
jednostek organizacyjnych UJ
oraz jednostek
międzywydziałowych
odpowiedzialnych za kształcenie

.
.
.

.
.
.
Nadzór na wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w podstawowych
jednostkach organizacyjnych UJ sprawują Dziekani lub, wyznaczeni przez Dziekanów, Prodziekani
ds. dydaktyki. Do zadań Dziekanów lub wyznaczonych przez nich prodziekanów należy:
1.Powołanie do dnia 12 grudnia br. zespołów, których zadaniem będzie opracowanie programów
kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia
zgodnie z nowymi wytycznymi Senatu UJ oraz zarządzeniem Rektora UJ
2.Mianowanie przewodniczących zespołów oraz zadbanie o właściwy skład osobowy zespołów.
Oprócz powołanych wcześniej koordynatorów poszczególnych kierunków, w składzie zespołów
powinni się znaleźć przedstawiciele minimum kadrowego dla danego kierunku, przedstawiciele
studentów, zalecane jest także włączenie do zespołu przedstawicieli pracodawców
3.Wyznaczenie zadań poszczególnym zespołom oraz opracowanie do dnia 12 grudnia br.
szczegółowego terminarza prac związanych z tworzeniem programów kształcenia dla poszczególnych
kierunków studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia oraz wprowadzeniem informacji o
programach kształcenia do systemu USOS, stosownie do ogólnouniwersyteckiego harmonogramu
działań dotyczących wdrożenia KRK dla Szkolnictwa Wyższego
4.Uaktywnienie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia i zlecenie mu opracowania
do dnia 16 stycznia 2012 wytycznych dotyczących działań na rzecz doskonalenia programów
kształcenia na kierunkach studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia prowadzonych na
wydziale
5.Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac, zgodnie z terminarzem przyjętym na wydziale

.
.
.

I.

A.
[sytuacja, w której program nauczania oraz plan studiów (wg terminologii sprzed nowelizacji) został
opracowany i moŜe się stać podstawą do opracowania programu kształcenia zgodnie z nowymi
wytycznymi ]
1.

Umieszczenie kierunków studiów prowadzonych na wydziale w odpowiednim obszarze/obszarach
kształcenia oraz wskazanie dziedziny/dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscypliny/dyscyplin
naukowej/ych lub artystycznej/ych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku studiów

2.

Określenie profili kształcenia dla kierunków studiów na określonym poziomie prowadzonych na
wydziale

3.

Ustalenie, które kierunki studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia mogą być
prowadzone przez wydział autonomicznie (zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy) oraz tych, które nie
spełniają wymagań określonych w przywołanym artykule ustawy [zob. slajd 13]

4.

Sporządzenie – dla każdego kierunku studiów prowadzonego na wydziale na określonym poziomie i
profilu kształcenia – opisu zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia na danym
kierunku, poziomie i profilu [lub wskazanie odpowiedniego dla kierunku, poziomu i profilu
kształcenia wzorcowego opisu efektów kształcenia]

.
.
.

I.

A.
[sytuacja, w której program nauczania oraz plan studiów (wg terminologii sprzed nowelizacji) został
opracowany i moŜe się stać podstawą do opracowania programu kształcenia zgodnie z nowymi
wytycznymi ]
5.

Weryfikacja zgodności opisu zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku
studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia z odpowiednim opisem efektów kształcenia
dla obszaru/obszarów kształcenia, z którego/których został wyodrębniony kierunek studiów
prowadzony na wydziale

6.

Opracowanie programu studiów [składniki programu studiów są umieszczone na slajdzie 17], w tym
planów studiów odrębnych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

7.

Sporządzenie szczegółowych opisów modułów kształcenia – sylabusów (cel, efekty kształcenia,
treści programowe, zakres wymaganej wiedzy i umiejętności kandydatów, inne warunki wstępne,
nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów kształcenia, metody nauczania i uczenia się,
sposoby weryfikacji - oceny i egzaminowania, minimum wymagane do zaliczenia modułu i
uzyskania punktów ECTS)

8.

Weryfikacja zgodności efektów kształcenia dla modułów kształcenia z opisem zakładanych efektów
kształcenia dla programu kształcenia na kierunku studiów na określonym poziomie i profilu
kształcenia

.
.
.

I.

A.
[sytuacja, w której program nauczania oraz plan studiów (wg terminologii sprzed nowelizacji) został
opracowany i moŜe się stać podstawą do opracowania programu kształcenia zgodnie z nowymi
wytycznymi ]
9.

Ustalenie składu minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia kierunku studiów
na określonym poziomie i profilu kształcenia oraz wybór wykładowców

10.

Przeprowadzenie wymaganych na uczelni czynności administracyjnych związanych z
zatwierdzeniem programu kształcenia (należy wziąć pod uwagę obowiązujące terminy i
podejmować działania projektowe z odpowiednim wyprzedzeniem)

11.

Wprowadzenie danych o programach kształcenia dla studiów na określonym poziomie i
profilu kształcenia do systemu USOS

(struktura karty dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia, dla studiów podyplomowych, dla
kursów dokształcających oraz struktura sylabusa modułu kształcenia zostaną określone w zarządzeniu Rektora;
struktura sylabusa modułu kształcenia – w porównaniu do dotychczas obowiązującej na UJ struktury sylabusa
przedmiotu ulegnie modyfikacji tylko w zakresie niezbędnym, wynikającym ze zmian w obowiązujących
przepisach; w celu zapewnienia jednolitości sposobu wprowadzania danych do systemu USOS zostaną
opracowane odpowiednie instrukcje)

.
.
.

I.

B.
[tworzenie nowego kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia oraz projektowanie
programu kształcenia dla tego kierunku
lub
[znacząca modyfikacja programu kształcenia na dotychczas prowadzonym kierunku studiów na
określonym poziomie i profilu kształcenia uzasadniająca nadanie kierunkowi nowej nazwy oraz
utworzenie programu kształcenia o efektach kształcenia adekwatnych do tej nazwy np. przekształcenie
dotychczasowej specjalności w „samodzielny” kierunek studiów oparty na nowej koncepcji kształcenia]
Przed podjęciem decyzji o utworzeniu nowego kierunku studiów należy wziąć pod uwagę co najmniej
następujące uwarunkowania:
1.Misję i strategię rozwoju uczelni
2.Potrzeby uzasadniające utworzenie planowanego kierunku studiów, w tym przede wszystkim potrzeby

rynku pracy
3.Prowadzone na innych uczelniach kierunki studiów realizowane w oparciu o programy kształcenia o

efektach pokrewnych planowanemu kierunkowi
4.Możliwości zainteresowania kandydatów planowanym kierunkiem studiów
5.Koszty planowanego kierunku studiów i możliwości jego sfinansowania (przez uczelnię, ze źródeł

zewnętrznych)

.
.
.

I.

B.
[tworzenie nowego kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia oraz projektowanie
programu kształcenia dla tego kierunku
lub
[znacząca modyfikacja programu kształcenia na dotychczas prowadzonym kierunku studiów na
określonym poziomie i profilu kształcenia uzasadniająca nadanie kierunkowi nowej nazwy oraz
utworzenie programu kształcenia o efektach kształcenia adekwatnych do tej nazwy np. przekształcenie
dotychczasowej specjalności w „samodzielny” kierunek studiów oparty na nowej koncepcji kształcenia]
Zadania wydziału obejmują:
1.Określenie obszaru/obszarów kształcenia, z którego/których zostanie wyodrębniony planowany kierunek
studiów
2.Określenie nazwy kierunku studiów adekwatnej do zakładanych efektów kształcenia
3.Określenie poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów
4.Określenie zakresu i poziomu wstępnej wiedzy i umiejętności kandydatów
5.Ustalenie, czy kierunek może być prowadzony autonomicznie, czy też konieczne jest uzyskanie przez wydział
uprawnień do prowadzenia danego kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia w trybie
przewidzianym w ustawie
6.Ustalenie kryteriów i zasad rekrutacji na kierunek studiów
7.Przeprowadzenie czynności związanych z projektowaniem i zatwierdzaniem programu kształcenia na kierunku
studiów opisanych dla sytuacji I w punktach 4 – 10 ( zastrzeżeniem ewentualnej konieczności uzyskania
uprawnień do prowadzenia kierunku studiów – w sytuacji, gdy wydział nie posiada stosownych uprawnień
habilitacyjnych)
8.Wprowadzenie danych o programie kształcenia do systemu USOS

.
.
.

I.

C.
[tworzenie programu kształcenia na tzw. „regulowanym” kierunku studiów oraz
przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela]
Art. 9b ust. 1
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków
studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa,
uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej, określone w
przepisach Unii Europejskiej
Art. 9b ust. 2
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia,
standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii oraz architektury, uwzględniając
wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii oraz architekta, określone w przepisach Unii Europejskiej

.
.
.

I.

C.
[tworzenie programu kształcenia na tzw. „regulowanym” kierunku studiów oraz
przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela]
Art. 9c
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze
wymagania rynku pracy, standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela, uwzględniając:
1) efekty kształcenia w zakresie:
a) wiedzy merytorycznej i metodycznej,
b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzględnieniem
przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,
d) poziomu znajomości języka obcego,
2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób organizacji praktyk

.
.
.

I.

C.
[tworzenie programu kształcenia na tzw. „regulowanym” kierunku studiów oraz
przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela]
Podstawowe zasady metodyki projektowania programu kształcenia są takie same jednakże punktem
odniesienia nie są efekty kształcenia dla obszarów kształcenia, lecz efekty kształcenia dla kierunków
„regulowanych” określone w standardach kształcenia lub efekty kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela określone w odpowiednich standardach
Ponadto w standardach sformułowane są szczegółowe wymagania dotyczących programu kształcenia
np.:
•minimalna liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i
studentów,
•moduły kształcenia i przyporządkowane im minimalne liczby godzin zajęć zorganizowanych oraz
minimalne liczby punktów ECTS,
•typy, wymiar i sposób odbywania praktyk i staży oraz przypisana im liczby punktów ECTS,
•sposoby oceny efektów kształcenia

.
.
.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i
poziomie kształcenia

.
.
.

Plan szkoleń i konsultacji

.
.
.
5 XII 2011 godz. 14.00 - 15.30 oraz 15.45 - 17.15, s. 30 Collegium Novum
Szkolenie dla koordynatorów kierunków studiów z obszaru nauk humanistycznych oraz z JCJ
Szkolenie prowadzi dr hab. Maria Próchnicka
12 XII 2011 godz. 10.30-13.00, Aula CMUJ ul. św. Anny
Szkolenie dla koordynatorów kierunków studiów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej
Szkolenie prowadzi prof. dr hab. Jadwiga Mirecka
14 XII 2011 godz. 13.00-16.00, s. 102, ul. Gronostajowa 7
Szkolenie dla koordynatorów kierunków studiów z obszaru nauk ścisłych oraz nauk
przyrodniczych
Szkolenie prowadzi prof. dr hab. Maria Ziółek, UAM
15 XII 2011 godz. 10.30- 13.30 Aula Collegium Novum
Szkolenie dla koordynatorów kierunków studiów z obszaru nauk społecznych
Szkolenie prowadzi dr hab. Maria Próchnicka
W szkoleniach mogą brać udział także inni zainteresowani pracownicy naukowo-dydaktyczni,
dydaktyczni oraz administracyjni UJ

.
.
.

Tematyka szkoleń
 Dokumentacja programu kształcenia
 Struktura i zawartość sylabusa modułu kształcenia
 Kategorie efektów kształcenia, język opisu efektów kształcenia
 Formułowanie efektów kształcenia dla programu kształcenia
 Formułowanie efektów kształcenia dla modułu kształcenia
 Tworzenie macierzy efektów kształcenia i macierzy kompetencji
 Dobór metod kształcenia i oceny do opisanych efektów kształcenia
 Przyporządkowywanie punktów ECTS do modułów kształcenia
 Wykorzystanie ECTS do wyznaczania wskaźników ilościowych programu
studiów

.
.
.

Pytania dotyczące KRK dla Szkolnictwa Wyższego oraz
zagadnień związanych z projektowaniem programów
kształcenia i doskonalenia jakości kształcenia proszę wysyłać na
adres agata.waniek@uj.edu.pl do 15 stycznia 2012
Odpowiedzi na pytania można będzie uzyskać na seminarium
konsultacyjnym w drugiej połowie stycznia 2012

.
.
.

Akty prawne i poradniki

.
.
.

1. Akty prawne i projekty aktów prawnych dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji
Publicznej MNiSzW http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=1&layout=0
2. ki Zestawienie aktów wykonawczych do ustawy na stronie Działu Nauczania UJ
http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/akty-prawne/tok-studiow
3. Prezentacje z seminariów bolońskich prowadzonych przez członków Zespołu Ekspertów Bolońskich
http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje
4. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS. Przewodnik dla użytkowników. [Dok.
elektr.].Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. for the Polish
language edition: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009. Tryb dostępu:
http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/przewodnik_ECTS_2009_pol.pdf [odczyt:
19.05.2010].
5. A Guide to formulating degree programme profiles. Including programme competences and programme
learning competences, 2010. Bilbao. Dostępne także:
http://www.coreproject.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf [odczyt:
14.10.2011]
6. D. Kennedy, Designing Curricula based on Learning Outcomes, 2009. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu:
http://www.bjk.uw.edu.pl/files/ppt/kennedy.ppt [odczyt: 19.05.2010]
7. D. Kennedy, A. Hyland, N. Ryan. Writing and Using Learning Outcomes. A Practical Guide, 2007. [Dok.
elektr.]. Tryb dostępu: http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf [odczyt: 19.05.2010].
8. A. Kraśniewski, Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, 2011. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu:
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/20111107_publikacja_MNISW_AK_111105_
WA_PN.pdf [odczyt: 27.05.2011].
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Dziękuję za uwagę
maria.prochnicka@uj.edu.pl

