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Przedmowa
W Komunikacie Berli skim z 19 wrze nia 2003 r. ministrowie z pa stw sygnatariuszy
Procesu Bolo skiego zwrócili si do Europejskiej Sieci Współpracy na rzecz Zapewnienia
Jako ci w Szkolnictwie Wy szym (ENQA), aby „poprzez jej członków, we współpracy
z EUA, EURASHE i ESIB, opracowa uzgodniony zestaw standardów, procedur
i wskazówek dotycz cych zapewnienia jako ci” oraz „przeanalizowa sposoby zapewnienia
odpowiedniego systemu przegl du wdro enia (peer review) w zakresie zapewnienia jako ci
i/lub akredytacji agencji lub organów oraz, poprzez grup zajmuj c si kontynuacj prac
(Follow-up Group), przekaza raport ministrom w 2005 r.”. Ponadto ministrowie zwrócili si
do ENQA o nale yte uwzgl dnienie „wiedzy specjalistycznej w posiadaniu innych
stowarzysze i sieci zajmuj cych si zapewnieniem jako ci”.
Niniejszy raport stanowi odpowied na tak sformułowane zadanie, a jednocze nie jest
dokumentem, pod którym podpisuj si wszystkie organizacje wymienione w powy szym
fragmencie komunikatu. W tym wzgl dzie, osi gni cie wspólnego porozumienia nale y
przypisa duchowi współpracy i wzajemnego poszanowania, cechuj cego rozmowy
prowadzone pomi dzy wszystkimi zaanga owanymi stronami. Dlatego te , chciałbym zło y
podzi kowania na r ce EUA, EURASHE i ESIB, a tak e agencjom członkowskim ENQA, za
wniesienie konstruktywnego i bardzo cennego wkładu.
Niniejszy raport jest skierowany do europejskich ministrów do spraw szkolnictwa.
Tym niemniej, oczekujemy, e raport trafi równie do osób zainteresowanych zapewnieniem
jako ci w szkolnictwie wy szym. Mam nadziej , e oka e si dla nich przydatny i b dzie
ródłem inspiracji.
Nale y podkre li , e raport jest jedynie pierwszym krokiem na – najprawdopodobniej
długiej i by mo e mudnej – drodze do ustanowienia przez instytucje oraz agencje z całego
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego (EOSW) powszechnego i wspólnego zbioru
fundamentalnych warto ci, oczekiwa oraz dobrych praktyk zwi zanych z jako ci i jej
zapewnieniem. Istnieje potrzeba podj cia dalszych działa , aby inicjatywa uruchomiona
berli skim wezwaniem zapewniła EOSW w pełni funkcjonuj cy europejski wymiar
zapewnienia jako ci. Pomy lna realizacja tego zadania b dzie jednocze nie osi gni ciem
wielu ambitnych celów Procesu Bolo skiego. Wszyscy uczestnicy dotychczasowych prac z
niecierpliwo ci czekaj na mo liwo wniesienia wkładu w realizacj tych stara .
Christian Thune
Prezes ENQA
luty 2005 r.
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Wprowadzenie ogólne
Niniejszy raport został opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz
Zapewnienia Jako ci w Szkolnictwie Wy szym (ENQA)1, za po rednictwem jego członków,
w porozumieniu i we współpracy z EUA, ESIB oraz EURASHE, a tak e w wyniku rozmów z
udziałem wielu ró nych odno nych sieci. Stanowi on odpowied na dwa zadania postawione
przed ENQA w Komunikacie Berli skim z wrze nia 2003 r., tj. opracowanie „uzgodnionego
zestawu standardów, procedur i wskazówek dotycz cych zapewnienia jako ci” oraz
„przeanalizowanie sposobów zapewnienia odpowiedniego systemu przegl du wdro enia
w zakresie zapewnienia jako ci i/lub akredytacji agencji lub organów”.
Raport obejmuje 4 rozdziały. Pierwszy z nich ma charakter wprowadzaj cy i dotyczy
uwarunkowa , celów i zasad. Kolejne rozdziały s po wi cone standardom i wskazówkom
dotycz cym zapewnienia jako ci2, systemowi przegl du wdro enia (peer review) dla agencji
zapewnienia jako ci oraz perspektywom i wyzwaniom w przyszło ci.
Zawarte w raporcie główne wnioski i zalecenia przewiduj realizacj nast puj cych działa :
• przygotowanie europejskich standardów dotycz cych wewn trznego i zewn trznego
zapewnienia jako ci, a tak e agencji zewn trznego zapewnienia jako ci;
• zobowi zanie europejskich agencji zewn trznego zapewnienia jako ci do poddawania si
okresowemu (tj. w cyklach 5-letnich) przegl dowi;
• poło enie nacisku na subsydiarno , w ramach której przegl dy b d - w miar
mo liwo ci - przeprowadzane na szczeblu krajowym;
• stworzenie europejskiego rejestru agencji zapewnienia jako ci;
• utworzenie Europejskiego Komitetu ds. Rejestru jako organu czuwaj cego nad
dopuszczeniem agencji do rejestru;
• powołanie Europejskiego Forum Konsultacyjnego na rzecz Zapewnienia Jako ci
Szkolnictwa Wy szego.
Po wprowadzeniu powy szych zalece w ycie:
• Zapewnienie jako ci w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego (EOSW)
b dzie bardziej konsekwentne dzi ki stosowaniu uzgodnionych standardów i wskazówek.
• Funkcjonuj ce w całym EOSW instytucje szkolnictwa wy szego oraz agencje
zapewnienia jako ci uzyskaj mo liwo stosowania wspólnych punktów odniesienia w
obszarze zapewnienia jako ci.
• Rejestr ułatwi wskazanie agencji, które s profesjonalne i wiarygodne.
• Nast pi konsolidacja procedur dotycz cych uznawania kwalifikacji.
• Poprawi si wiarygodno pracy agencji zapewnienia jako ci.
• Nast pi poprawa wymiany pogl dów i do wiadcze pomi dzy agencjami oraz
pozostałymi kluczowymi zainteresowanymi stronami (w tym instytucjami szkolnictwa
wy szego, studentami oraz przedstawicielami rynku pracy) poprzez prace Europejskiego
Forum Konsultacyjnego na rzecz Zapewnienia Jako ci Szkolnictwa Wy szego.
• Wzro nie stopie wzajemnego zaufania w ród instytucji i agencji.
• Zostanie udzielone wsparcie działaniom zmierzaj cym do wzajemnego uznawania.
1

4 listopada 2004 r. Zgromadzenie Ogólne ENQA potwierdziło zmian nazwy z Europejskiej Sieci Współpracy
na Europejskie Stowarzyszenie.
2
W niniejszym raporcie termin „zapewnienie jako ci” obejmuje procesy, takie jak: ocena, akredytacja oraz
audyt.
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Podsumowanie europejskich standardów zapewnienia jako ci
Poni szy skrócony wykaz europejskich standardów zapewnienia jako ci szkolnictwa
wy szego został przygotowany na podstawie Rozdziału 2 niniejszego raportu, ma charakter
referencyjny i nie zawiera wskazówek towarzysz cych wymienionym standardom. Standardy
przedstawiono w trzech cz ciach obejmuj cych wewn trzne zapewnienie jako ci instytucji
szkolnictwa wy szego, zewn trzne zapewnienie jako ci szkolnictwa wy szego oraz
zapewnienie jako ci agencji zewn trznego zapewnienia jako ci.

Cz
1: Europejskie standardy i wskazówki dotycz ce wewn trznego
zapewnienia jako ci w instytucjach szkolnictwa wy szego
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Polityka oraz procedury zapewnienia jako ci: Instytucje powinny posiada polityk
oraz zwi zane z ni procedury w zakresie jako ci oraz standardy oferowanych przez
siebie programów i ich efektów. Powinny tak e przyj
na siebie wyra ne
zobowi zanie do rozwoju kultury, która uznaje znaczenie jako ci oraz jej zapewnienia
w ich funkcjonowaniu. W tym celu, instytucje powinny opracowa i wprowadzi w
ycie strategi na rzecz ci głej poprawy jako ci. Strategia, polityka oraz procedury
powinny posiada formalny status i by powszechnie dost pne. Powinny równie
przewidywa okre lone funkcje dla studentów oraz innych zainteresowanych stron.
Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegl d programów oraz e ich
efektów: Instytucje powinny dysponowa oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania,
okresowego przegl du oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów.
Ocenianie studentów: Studenci powinni by oceniani według opublikowanych i
konsekwentnie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur.
Zapewnienie jako ci kadry dydaktycznej: Instytucje powinny posiada metody
gwarantuj ce, e kadra prowadz ca zaj cia dla studentów dysponuje odpowiednimi
kwalifikacjami i kompetencjami. Powy sze metody powinny by dost pne dla osób
prowadz cych zewn trzne przegl dy i stanowi przedmiot komentarza w raportach.
Zasoby do nauki oraz rodki wsparcia dla studentów: Instytucje winny
zagwarantowa , by zasoby wspomagaj ce nauk studentów były wystarczaj ce i
odpowiednie dla ka dego z oferowanych programów.
Systemy informacyjne: Instytucje powinny gromadzi , analizowa i wykorzystywa
stosowne informacje dotycz ce skutecznego zarz dzania oferowanymi programami
studiów oraz innymi działaniami.
Publikowanie informacji: Instytucje powinny w regularnych odst pach czasu
publikowa aktualne, bezstronne i obiektywne informacje – zarówno w uj ciu
ilo ciowym, jak i jako ciowym – na temat oferowanych przez siebie programów oraz
ich efektów.

Cz
2: Europejskie standardy zewn trznego zapewnienia jako ci szkolnictwa
wy szego
2.1

Stosowanie procedur wewn trznego zapewnienia jako ci: Procedury zewn trznego
zapewnienia jako ci powinny uwzgl dnia skuteczno procesów wewn trznego
zapewnienia jako ci, o których mowa w Cz ci 1 Europejskich Standardów i
Wskazówek.
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2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

Opracowanie procesów zewn trznego zapewnienia jako ci: Przed opracowaniem
procesów zapewnienia jako ci wszystkie osoby odpowiedzialne (w tym instytucje
szkolnictwa wy szego) powinny okre li ich cele oraz zadania. Cele i zadania winny
zosta opublikowane wraz z opisem przewidzianych procedur.
Kryteria dla decyzji: Wszelkie oficjalne decyzje podejmowane w zwi zku z
działalno ci w obszarze zewn trznego zapewnienia jako ci powinny by oparte na
jasno okre lonych, opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriach.
Procesy odpowiednie dla okre lonego celu: Wszelkie procesy w ramach
zewn trznego zapewnienia jako ci powinny by zaprojektowane w sposób
gwarantuj cy ich odpowiednio do realizacji ustalonych celów i zada .
Raportowanie: Nale y publikowa raporty, które powinny by zrozumiałe i
przyst pne dla docelowych odbiorców. Czytelnik powinien mie mo liwo łatwego
wyszukania wszelkich zawartych w nich decyzji, przychylnych opinii b d zalece .
Procedury uzupełniaj ce (follow-up): Procesy zapewnienia jako ci zawieraj ce
zalecenia odno nie do działania b d wymagaj ce pó niejszego planu działa
powinny posiada ustalon z góry i konsekwentnie realizowan procedur
uzupełniaj c .
Okresowo
przegl dów: Nale y cyklicznie podejmowa działania w zakresie
zewn trznego zapewnienia jako ci instytucji i/lub programów. Nale y z
wyprzedzeniem jasno okre li i opublikowa długo cyklu oraz procedury dotycz ce
takich przegl dów.
Analizy systemowe: Agencje zapewnienia jako ci powinny okresowo sporz dza
zbiorcze raporty zawieraj ce omówienie i analiz ogólnych wniosków z
przeprowadzonych przegl dów, ocen itp.

Cz
3: Europejskie standardy dotycz ce agencji zewn trznego zapewnienia
jako ci
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

Stosowanie procedur zewn trznego zapewnienia jako ci na rzecz szkolnictwa
wy szego: Zewn trzne zapewnienie jako ci agencji powinno uwzgl dnia obecno i
skuteczno procesów zewn trznego zapewnienia jako ci, o których mowa w Cz ci 2
Europejskich Standardów i Wskazówek.
Oficjalny status: Kompetentne władze publiczne Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego powinny formalnie uzna agencje za organy odpowiedzialne za zewn trzne
zapewnienie jako ci. Agencje powinny prowadzi działalno w oparciu o ustalone
podstawy prawne oraz spełnia wszelkie wymagania obowi zuj ce w ramach
jurysdykcji, w której funkcjonuj .
Działalno : Agencje powinny regularnie podejmowa działania w zakresie
zewn trznego zapewnienia jako ci (na szczeblu instytucjonalnym lub programowym).
Zasoby: Agencje powinny dysponowa dostatecznymi i proporcjonalnymi zasobami,
zarówno w obszarze personelu, jak i finansów, umo liwiaj cymi skuteczne oraz
sprawne organizowanie i prowadzenie procesu(-ów) zewn trznego zapewnienia
jako ci, przy zapewnieniu odpowiednich warunków dla rozwoju swoich procesów i
procedur.
Misja: Agencje powinny pracowa w oparciu o jasne i wyra ne cele oraz zadania,
uj te w formie powszechnie dost pnej deklaracji programowej.
Niezale no : Agencje powinny by niezale ne w takim stopniu, aby ponosiły
niezale n odpowiedzialno z tytułu prowadzonej działalno ci, a wnioski i zalecenia
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3.7
•
•
•
•
3.8

zawarte w ich raportach nie podlegały oddziaływaniu ze strony osób trzecich, takich
jak instytucje szkolnictwa wy szego, ministerstwa b d inne zainteresowane strony.
Stosowane przez agencje kryteria i procesy zewn trznego zapewnienia jako ci:
Stosowane przez agencje procesy, kryteria i procedury powinny by okre lone z
wyprzedzeniem i powszechnie dost pne. Zazwyczaj procesy te powinny obejmowa :
samoocen lub równorz dn procedur przeprowadzan przez jednostk b d c
podmiotem procesu zapewnienia jako ci;
zewn trzn ocen dokonan przez grup ekspertów, w tym - odpowiednio członka(ów) zbiorowo ci studentów oraz kontrole na miejscu (według uznania
agencji);
publikacj raportu zawieraj cego wszelkie decyzje, zalecenia b d inne formalne
rezultaty;
procedur uzupełniaj c w celu analizy działa podj tych przez jednostk b d c
podmiotem procesu zapewnienia jako ci w wietle zalece zawartych w raporcie.
Procedury dotycz ce odpowiedzialno ci: Agencje powinny posiada procedury w
zakresie własnej odpowiedzialno ci.
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Uwarunkowania, cele i zasady

W Komunikacie Berli skim z 19 wrze nia 2003 r. ministrowie z pa stw sygnatariuszy
Procesu Bolo skiego zwrócili si do ENQA, aby „poprzez jej członków, we współpracy
z EUA, EURASHE i ESIB, opracowa uzgodniony zestaw standardów, procedur
i wskazówek dotycz cych zapewnienia jako ci” oraz „przeanalizowa sposoby zapewnienia
odpowiedniego systemu przegl du wdro enia (peer review) w zakresie zapewnienia jako ci
i/lub akredytacji agencji lub organów oraz, poprzez grup zajmuj c si kontynuacj prac
(Follow-up Group), przekaza raport ministrom w 2005 r.”. Ponadto ministrowie zwrócili si
do ENQA o nale yte uwzgl dnienie „wiedzy specjalistycznej w posiadaniu innych
stowarzysze i sieci zajmuj cych si zapewnieniem jako ci”.
ENQA z zadowoleniem przyj ła powy sz okazj do wniesienia znacz cego wkładu
w rozwój europejskiego wymiaru zapewnienia jako ci i - tym samym - wsparcia realizacji
celów Procesu Bolo skiego.
Prace były prowadzone przy udziale wielu ró nych organizacji i grup interesów. Po
pierwsze, du ym zaanga owaniem wykazali si członkowie ENQA, którzy uczestniczyli w
grupach roboczych, a przygotowane przez nich projekty raportów stanowiły wa ny element
porz dku obrad Zgromadze Ogólnych ENQA w czerwcu i listopadzie 2004 r. Po drugie,
swój wkład wniosły: Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA), Europejskie
Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wy szego (EURASHE), Narodowe Zwi zki
Studenckie w Europie (ESIB) oraz Komisja Europejska, które brały udział w regularnych
spotkaniach „grupy E4”. Po trzecie, szczególnie cenne dla realizacji procesu okazały si
kontakty oraz prace innych sieci, takich jak Europejskie Konsorcjum ds. Akredytacji (ECA)
oraz Sie Agencji Jako ci Kształcenia Pa stw Europy rodkowej i Wschodniej (Sie CEE).
Wreszcie, ENQA i jej organizacje partnerskie we wła ciwy sposób wykorzystały własne
kontakty oraz do wiadczenia mi dzynarodowe, dzi ki czemu proces realizowano przy
uwzgl dnieniu istotnych mi dzynarodowych punktów widzenia.
Zapewnienie jako ci w szkolnictwie wy szym absolutnie nie jest problemem
wył cznie europejskim. Na całym wiecie obserwuje si coraz wi ksze zainteresowanie
jako ci i standardami, co jest odzwierciedleniem zarówno gwałtownego rozwoju szkolnictwa
wy szego, jak i jego kosztu dla skarbu pa stwa oraz funduszy prywatnych. W zwi zku z tym,
je eli Europa ma zrealizowa swoje aspiracje bycia najbardziej dynamiczn i opart na
wiedzy gospodark na wiecie (Strategia Lizbo ska), wówczas europejskie szkolnictwo
wy sze musi zademonstrowa , e powa nie traktuje jako swoich programów oraz ich
efektów oraz e ma zamiar wprowadzi w ycie rodki, które t jako zagwarantuj i
zademonstruj . Nale y odpowiedzie na inicjatywy i
dania, które w obliczu
internacjonalizacji szkolnictwa wy szego mno si zarówno w Europie, jak i poza ni .
Zaanga owanie ze strony wszystkich osób uczestnicz cych w przygotowaniu niniejszych
propozycji mo e zapewni nadaniu
problematyce zapewnienia jako ci prawdziwie
europejskiego wymiaru, co pozwoli poprawi atrakcyjno
oferty EOSW w zakresie
szkolnictwa wy szego.
Podstaw propozycji zawartych w niniejszym raporcie jest szereg zasad, które zostały
szerzej opisane w dwóch rozdziałach stanowi cych omówienie dwóch cz ci zadania
wyznaczonego w Berlinie. Tym niemniej, istniej fundamentalne zasady, które powinny
przy wieca cało ci prac:
•
interes studentów - a tak e pracodawców oraz społecze stwa w bardziej ogólnym
poj ciu - w funkcjonowaniu dobrej jako ci szkolnictwa wy szego;
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•

główne znaczenie instytucjonalnej autonomii, równowa onej uznawalno ci nios c
ze sob powa ne obowi zki;
•
konieczno zewn trznego zapewnienia jako ci, które b dzie odpowiednio spełnia
swoje zadanie i nakłada na instytucje odpowiedni i tylko niezb dny ci ar w zakresie
realizacji celów.
Obejmuj cy 40 pa stw EOSW charakteryzuje si ró norodno ci systemów politycznych,
systemów szkolnictwa wy szego, tradycji społeczno-kulturalnych i edukacyjnych, j zyków,
aspiracji i oczekiwa . Fakt ten sprawia, e stosowanie pojedynczego i monolitycznego
podej cia wobec jako ci, standardów oraz zapewnienia jako ci szkolnictwa wy szego jest
działaniem nieodpowiednim. W wietle powy szych ró norodno ci i zró nicowa , które w
powszechnym uznaniu s jedn z zaszczytnych cech Europy, niniejszy raport zwraca si
przeciwko w skiemu, apodyktycznemu i sztywnemu podej ciu do standardów. Zarówno w
odniesieniu do standardów, jak i wskazówek, raport przedkłada ogóln zasad nad ci le
okre lony wymóg. Powodem tego jest prezentowany tutaj pogl d, i - po pierwsze - takie
podej cie stwarza wi ksze szanse na osi gni cie powszechnej akceptacji, a tak e zapewnia
solidniejsze podstawy do „spotkania si ” ró nych społeczno ci szkolnictwa wy szego z
całego EOSW. Generalnie rzecz bior c, standardy ogólne powinny okaza si wła ciwym
podej ciem na szczeblu krajowym3 wi kszo ci pa stw sygnatariuszy. Tym niemniej, jedn z
konsekwencji stosowania ogólnej zasady jest fakt, i standardy i wskazówki skupiaj si
bardziej na tym, co nale y uczyni , ni na tym, w jaki sposób nale y je osi gn . W ten
sposób raport wprawdzie obejmuje sprawy proceduralne, jednak priorytetowo traktuje
standardy i wskazówki, zwłaszcza w Rozdziale 2.
Wreszcie, nale y zwróci uwag , i osi gni cie porozumienia co do niniejszego
raportu nie jest równoznaczne z realizacj celu bolo skiego zwi zanego z wymiarem
zapewnienia jako ci dla EOSW. Strony realizuj ce ten cel maj przed sob kolejne zadania
polegaj ce na wdro eniu zalece wymienionych w raporcie oraz zaszczepieniu wskazanej
kultury jako ci zarówno w ród instytucji szkolnictwa wy szego, jak i w ród agencji
zewn trznego zapewnienia jako ci.

3

W tre ci niniejszego raportu w terminie „krajowy” mie ci si tak e kontekst regionalny w odniesieniu do
agencji zapewnienia jako ci, uwarunkowa krajowych i władz itp.
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2

Europejskie standardy i wskazówki

Wyznaczone przez ministrów zadanie opracowania „uzgodnionego zestawu
standardów, procedur i wskazówek dotycz cych zapewnienia jako ci” zrodziło wiele
wa nych kwestii. „Zapewnienie jako ci” - jako ogólny termin funkcjonuj cy w szkolnictwie
wy szym - umo liwia wiele interpretacji. Zastosowanie jednej definicji, która obejmowałaby
swoim zasi giem wszystkie okoliczno ci, jest niemo liwe. Podobnie, termin „standardy” jest
wykorzystywany w całej Europie na szereg ró nych sposobów, pocz wszy od zaw onych
definicji wymaga regulacyjnych, a po bardziej uogólnione opisy dobrych praktyk. Poza
tym, poszczególne słowa nabieraj bardzo ró nych znacze w lokalnych kontekstach
krajowych systemów szkolnictwa wy szego.
Ponadto sam proces przygotowywania raportu wykazał, e w samej społeczno ci
zapewnienia jako ci istniej pewne fundamentalne ró nice pogl dów na temat wła ciwych
relacji, jakie nale y ustanowi pomi dzy instytucjami szkolnictwa wy szego a zewn trznymi
jednostkami odpowiedzialnymi za ich ocen . Niektórzy - głównie przedstawiciele agencji
zajmuj cych si akredytacj programów lub instytucji - prezentuj pogl d, i zewn trzne
zapewnienie jako ci zasadniczo stanowi kwesti „ochrony konsumenta”, wymagaj c
stworzenia wyra nego dystansu pomi dzy agencj zapewnienia jako ci a instytucjami
szkolnictwa wy szego, których prac dana agencja ocenia. Natomiast inne agencje s zdania,
i głównym celem zewn trznego zapewnienia jako ci jest dostarczanie propozycji i porad
ukierunkowanych na popraw standardów oraz jako ci programów studiów i zwi zanych z
nimi kwalifikacji. Drugi z wymienionych przypadków wymaga bliskich relacji pomi dzy
oceniaj cymi a ocenianymi. Jeszcze inne agencje pragn przyj stanowisko po rednie,
staraj c si znale wła ciwe proporcje pomi dzy odpowiedzialno ci a udoskonalaniem.
Agencje zapewnienia jako ci nie s jedynymi jednostkami prezentuj cymi ró ne
pogl dy na temat powy szych kwestii. Nie zawsze pokrywaj si interesy instytucji
szkolnictwa wy szego oraz organów reprezentuj cych studentów. Pierwsze z wymienionych
staraj si osi gn
wysoki poziom autonomii przy minimalnym stopniu zewn trznej
regulacji b d oceny (i to na szczeblu całej instytucji), natomiast organy reprezentuj ce
studentów chc , aby instytucje ponosiły publiczn odpowiedzialno poprzez cz ste kontrole
na szczeblu programów b d kwalifikacji.
Wreszcie, standardy i wskazówki dotycz jedynie trzech cykli szkolnictwa wy szego
opisanych w Deklaracji Bolo skiej. Nie uwzgl dniaj one obszaru bada ani ogólnego
zarz dzania instytucjami.

Otoczenie standardów i wskazówek
Niniejsza cz
raportu zawiera zestaw proponowanych standardów i wskazówek
dotycz cych zapewnienia jako ci w EOSW. Standardy i wskazówki zostały skonstruowane w
sposób sprawiaj cy, i maj one zastosowanie do wszystkich instytucji szkolnictwa wy szego
oraz agencji zapewnienia jako ci w Europie, niezale nie od ich struktury, funkcji i rozmiaru,
a tak e krajowego systemu, w którym s umiejscowione. Jak ju wspomniano powy ej,
uznano, e uwzgl dnienie szczegółowych „procedur” w zaleceniach niniejszego rozdziału
raportu nie b dzie posuni ciem odpowiednim, poniewa procedury instytucji i agencji
stanowi istotny element ich autonomii. Podj cie decyzji odno nie do formalnych
konsekwencji przyj cia standardów zawartych w niniejszym raporcie pozostanie w gestii
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samych instytucji i agencji, prowadz cych współprac w ramach własnych indywidualnych
uwarunkowa .
Jako punkt wyj cia, standardy i wskazówki opowiadaj si za duchem wydanej przez
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) „Deklaracji z Grazu z lipca 2003 r.”,
która stwierdza, e „celem europejskiego wymiaru zapewnienia jako ci jest promowanie
wzajemnego zaufania oraz poprawa przejrzysto ci, przy poszanowaniu ró norodno ci
krajowych uwarunkowa i przedmiotów nauczania”. Standardy i wskazówki wskazane w
niniejszym raporcie pozostaj w zgodzie z Deklaracj z Grazu oraz uznaj nadrz dn pozycj
krajowych systemów szkolnictwa wy szego, znaczenie instytucjonalnej i agencyjnej
autonomii wewn trz powy szych systemów krajowych, a tak e szczególne wymagania wobec
ró nych przedmiotów akademickich. Ponadto na obecny kształt standardów i wskazówek
znaczny wpływ miało do wiadczenie zdobyte podczas realizacji koordynowanego przez
ENQA pilota owego projektu pod nazw „Ponadnarodowy Europejski Projekt Oceny
(TEEP)”, który - w oparciu o trzy dyscypliny - zbadał operacyjne implikacje europejskiego
ponadnarodowego procesu oceny jako ci.
Standardy oraz wskazówki uwzgl dniaj tak e opublikowane przez ENQA w marcu
2005 r. opracowanie na temat zbie no ci jako ci, które zbadało przyczyny ró nic pomi dzy
ró nymi krajowymi podej ciami do zewn trznego zapewnienia jako ci oraz ogranicze ich
zbie no ci. Ponadto standardy i wskazówki stanowi odzwierciedlenie o wiadczenia
zło onego przez ministrów w Komunikacie Berli skim, i „zgodnie z zasad autonomii
instytucjonalnej, podstawowa odpowiedzialno
za zapewnienie jako ci w szkolnictwie
wy szym spoczywa na ka dej z tych instytucji i fakt ten tworzy podstaw rzeczywistej
odpowiedzialno ci systemu edukacji w ramach krajowego systemu zapewnienia jako ci
kształcenia”. Dlatego te , formułuj c niniejsze standardy i wskazówki próbowano znale
wła ciwe proporcje pomi dzy stworzeniem i rozwojem wewn trznych kultur jako ci a rol ,
jak mog mie do odegrania procedury zewn trznego zapewnienia jako ci.
Ponadto szczególny wpływ na kształt standardów i wskazówek miał „Kodeks dobrych
praktyk” opublikowany w grudniu 2004 r. przez Europejskie Konsorcjum ds. Akredytacji
(ECA), a tak e punkty widzenia zawarte w wydanym przez ESIB „O wiadczeniu na temat
uzgodnionego zestawu standardów, procedur i wskazówek na szczeblu europejskim” (z
kwietnia 2004 r.) i „O wiadczeniu na temat przegl du wdro enia w zakresie zapewnienia
jako ci i akredytacji agencji” (z kwietnia 2004 r.), wydanej przez EUA „Pozycji polityki w
zakresie zapewnienia jako ci w kontek cie Komunikatu Berli skiego” (z kwietnia 2004 r.)
oraz wydanej przez EURASHE „Deklaracji polityki na temat Procesu Bolo skiego” (z
czerwca 2004 r.). Wreszcie, uwzgl dniono tak e mi dzynarodowy punkt widzenia dzi ki
porównaniu standardów dotycz cych zewn trznego zapewnienia jako ci ze „Wskazówkami w
zakresie dobrych praktyk”, które s wprowadzane w ycie przez mi dzynarodow sie
INQAAHE.

Wprowadzenie do Cz ci 1 i 2:
Europejskie standardy i wskazówki dotycz ce wewn trznego
zewn trznego zapewnienia jako ci szkolnictwa wy szego

i

Poni sze standardy i wskazówki dotycz ce wewn trznego i zewn trznego
zapewnienia jako ci opracowano na potrzeby instytucji szkolnictwa wy szego oraz agencji
zapewnienia jako ci funkcjonuj cych w EOSW. Obejmuj one główne obszary zwi zane z
jako ci i standardami.
W swoim zało eniu, niniejsze standardy i wskazówki maj by ródłem propozycji i
porady zarówno dla instytucji szkolnictwa wy szego opracowuj cych własne systemy
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zapewnienia jako ci, jak i dla agencji realizuj cych działania w zakresie zewn trznego
zapewnienia jako ci. Standardy i wskazówki maj na celu przyczyni si do stworzenia
wspólnych ram odniesienia, które b d słu y zarówno instytucjom, jak i agencjom. Celem
standardów i wskazówek nie jest dyktowanie praktyk. Nie nale y ich rozumie jako
postanowie o charakterze nakazowym lub niepodlegaj cym zmianie.
W EOSW istniej kraje, w których odpowiedzialno za niektóre obszary obj te
standardami i wskazówkami ponosi ministerstwo ds. edukacji b d organizacja równorz dna.
W takim przypadku dane ministerstwo b d organizacja powinny dopilnowa , aby
odpowiednie mechanizmy zapewnienia jako ci zostały wprowadzone w ycie i podlegały
niezale nym przegl dom.

Podstawowe zasady

Standardy i wskazówki opieraj si na wielu podstawowych zasadach dotycz cych zarówno
wewn trznego, jak i zewn trznego zapewnienia jako ci w szkolnictwie wy szym EOSW.
Zasady te s nast puj ce:
•
jednostki prowadz ce kształcenie w ramach szkolnictwa wy szego ponosz główn
odpowiedzialno za jako oferowanego kształcenia i zapewnienie jako ci;
•
nale y chroni interes społecze stwa w obszarze jako ci i standardów szkolnictwa
wy szego;
•
nale y rozwija i poprawia jako programów akademickich dla studentów oraz
innych beneficjentów szkolnictwa wy szego w całym EOSW;
•
nale y zapewni skuteczne i sprawne struktury organizacyjne, w ramach których
mo na prowadzi i wspiera powy sze programy akademickie;
•
wa nymi elementami s : przejrzysto
procesów zapewnienia jako ci oraz
wykorzystanie w nich zewn trznej wiedzy specjalistycznej;
•
nale y promowa kultur jako ci wewn trz instytucji szkolnictwa wy szego;
•
nale y opracowa procesy, za pomoc których instytucje szkolnictwa wy szego b d
mogły zaprezentowa swoj odpowiedzialno , w tym odpowiedzialno
za
inwestycje rodków publicznych oraz prywatnych;
•
zapewnienie jako ci dla celów odpowiedzialno ci musi by w pełni zgodne z
zapewnieniem jako ci dla celów osi gania poprawy;
•
instytucje powinny mie mo liwo demonstrowania swojej jako ci zarówno w kraju,
jak i za granic ;
•
stosowane procesy nie powinny tłumi ró norodno ci oraz innowacji.

Cele standardów i wskazówek

Cele standardów i wskazówek s nast puj ce:
•
poprawa kształcenia oferowanego studentom w instytucjach szkolnictwa wy szego w
EOSW;
•
pomoc instytucjom szkolnictwa wy szego w zarz dzaniu jako ci i podnoszeniu jej
poziomu, a tym samym – pomoc w uzasadnieniu ich autonomii instytucjonalnej;
•
zbudowanie wła ciwego otoczenia dla pracy agencji zapewnienia jako ci;
•
sprawienie, aby zewn trzne zapewnienie jako ci stało si bardziej przejrzyste i
łatwiejsze do zrozumienia dla wszystkich zainteresowanych osób.

Zadania standardów i wskazówek

Zadania standardów i wskazówek s nast puj ce:
•
wspieranie rozwoju instytucji szkolnictwa wy szego, które promuj wa ne osi gni cia
intelektualne i o wiatowe;
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•
•
•

oferowanie propozycji i porad instytucjom szkolnictwa wy szego oraz innym
stosownym agencjom b d cym w procesie rozwoju własnej kultury zapewnienia
jako ci;
informowanie oraz podnoszenie poziomu oczekiwa instytucji szkolnictwa wy szego,
studentów, pracodawców oraz przedstawicieli innych zainteresowanych stron w
zakresie procesów szkolnictwa wy szego i ich efektów;
przyczynianie si do stworzenia wspólnych ram odniesienia na rzecz oferowania
kształcenia w ramach szkolnictwa wy szego oraz zapewnienia jako ci w obr bie
EOSW.

Zewn trzne zapewnienie jako ci

Proponowane w niniejszym raporcie standardy i wskazówki przewiduj wa n rol dla
zewn trznego zapewnienia jako ci. Jej forma wykazuje zró nicowanie w zale no ci od
systemu i mo e obejmowa ró ne rodzaje ocen instytucjonalnych: oceny przedmiotów lub
programów, akredytacj na szczeblu przedmiotu, programu i instytucji oraz kombinacj
powy szych ocen. Pełna skuteczno powy szych zewn trznych ocen w du ej mierze jest
uzale niona od istnienia jednoznacznej i posiadaj cej jasno okre lone cele strategii
zapewnienia jako ci, a tak e od stosowania przez instytucje mechanizmów i metod
zmierzaj cych do osi gni cia tych celów.
Agencje zewn trzne mog podejmowa działania w zakresie zapewnienia jako ci z
my l o realizacji wielu celów, takich jak:
•
ochrona krajowych standardów akademickich dotycz cych szkolnictwa wy szego;
•
akredytacja programów i/lub instytucji;
•
ochrona u ytkowników;
•
publiczne udost pnienie niezale nie zweryfikowanych informacji (ilo ciowych i
jako ciowych) na temat programów lub instytucji;
•
poprawa jako ci.
Działalno
europejskich agencji zapewnienia jako ci b dzie odzwierciedleniem
prawnych, społecznych i kulturowych wymaga jurysdykcji oraz rodowisk, w których
agencje te funkcjonuj . Europejskie standardy dotycz ce zapewnienia jako ci, którego
przedmiotem s same agencje zapewnienia jako ci, omówiono w Cz ci 3 niniejszego
rozdziału.
Procesy realizowane przez agencje zapewnienia jako ci b d całkowicie uzale nione
od celów oraz efektów, jakie przed nimi postawiono. Procedury przyj te przez agencje, które
s nastawione głównie na akcentowanie poprawy jako ci, mog by zupełnie odmienne ni w
przypadku agencji, których nadrz dn rol jest zapewnienie solidnej „ochrony konsumenta”.
Wymienione poni ej standardy stanowi odzwierciedlenie stosowanych w całej Europie
podstawowych dobrych praktyk w zakresie zewn trznego zapewnienia jako ci. Standardy te
nie s jednak prób okre lenia szczegółowych instrukcji na temat tego, co nale y podda
badaniu ani na temat sposobów realizacji działa w obszarze zapewnienia jako ci. S to
kwestie zwi zane z krajow autonomi , chocia wymiana informacji w ród agencji i organów
władzy ju teraz prowadzi do wyodr bnienia zbie nych elementów.
Tym niemniej, istniej ju ogólne zasady dotycz ce dobrych praktyk w procesach
zewn trznego zapewnienia jako ci:
•
nale y szanowa instytucjonaln autonomi ;
•
interesy studentów oraz innych zainteresowanych stron, takich jak przedstawiciele
rynku pracy, powinny zajmowa czołow pozycj w procesach zewn trznego
zapewnienia jako ci;
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•

nale y, w miar mo liwo ci, wykorzystywa rezultaty prowadzonych przez instytucje
własnych działa w obszarze wewn trznego zapewnienia jako ci.

„Wskazówki” zawieraj dodatkowe informacje na temat dobrych praktyk i w
niektórych przypadkach w wi kszym stopniu wyja niaj znaczenie i wag podanych
standardów. Standardy nale y rozpatrywa ł cznie ze wskazówkami, pomimo i wskazówki
nie stanowi ich cz ci.

Cz
1: Europejskie standardy i wskazówki dotycz ce wewn trznego
zapewnienia jako ci w instytucjach szkolnictwa wy szego
1.1 Polityka oraz procedury zapewnienia jako ci
Standard:
Instytucje powinny posiada polityk oraz zwi zane z ni procedury w zakresie jako ci oraz
standardów oferowanych przez siebie programów oraz ich efektów . Powinny tak e przyj
na siebie wyra ne zobowi zanie do rozwoju kultury, która uznaje znaczenie jako ci oraz jej
zapewnienia w ich funkcjonowaniu. W tym celu, instytucje powinny opracowa i wprowadzi
w ycie strategi na rzecz ci głej poprawy jako ci.
Strategia, polityka oraz procedury powinny posiada formalny status i by
powszechnie dost pne. Powinny równie przewidywa okre lone funkcje dla studentów oraz
pozostałych zainteresowanych stron.
Wskazówki:
Formalne polityki i procedury składaj si na struktury, w ramach których instytucje
szkolnictwa wy szego mog rozwija si i monitorowa skuteczno swoich systemów
zapewnienia jako ci. Przyczyniaj si tak e do zbudowania publicznego zaufania do
autonomii instytucjonalnej. Polityki zawieraj deklaracje na temat celów oraz podstawowe
rodki słu ce do ich realizacji. Natomiast instrukcje podane w procedurach mog by
ródłem bardziej szczegółowych informacji na temat sposobów wdra ania polityki oraz
stanowi pomocny punkt odniesienia dla osób, którym niezb dna jest wiedza na temat
praktycznych aspektów realizacji procedur.
Nale y oczekiwa , i deklaracja polityki b dzie obejmowa :
•
relacje pomi dzy działalno ci dydaktyczn a badawcz danej instytucji;
•
strategi instytucji w zakresie jako ci i standardów;
•
organizacj systemu zapewnienia jako ci;
•
obowi zki instytutów, szkół, wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych i osób
w zakresie zapewnienia jako ci;
•
zaanga owanie studentów w zapewnienie jako ci;
•
sposoby wdra ania, monitorowania i korygowania polityki.
Realizacja EOSW zale y zasadniczo od zobowi zania aby na ka dym swoim szczeblu
instytucja d yła do zagwarantowania, by jej programy zmierzały do osi gni cia jasnych i
wyra nie zamierzonych efektów; jej kadra była przygotowana, by mo e było oferowa
wykładowcom i słuchaczom wsparcie pomagaj ce studentom w osi gni ciu powy szych
efektów; oraz by istniały mechanizmy pozwalaj ce w pełny, terminowy i namacalny sposób
doceni wkład wnoszony w jej prace przez członków kadry wykazuj cych si szczególn
doskonało ci , wiedz specjalistyczn oraz po wi ceniem. Wszystkie instytucje szkolnictwa
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wy szego powinny d y
studentom.

do poprawy i wzbogacania kształcenia oferowanego swoim

1.2 Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegl d programów oraz ich
efektów

Standard:
Instytucje powinny dysponowa oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego
przegl du oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów.

Wskazówki:
Szanse na zbudowanie i podtrzymanie zaufania do szkolnictwa wy szego w ród
studentów oraz innych zainteresowanych stron wzrastaj dzi ki skutecznym działaniom w
obszarze zapewnienia jako ci, które zagwarantuj , e programy b d wła ciwie
skonstruowane, regularnie monitorowane i poddawane okresowym przegl dom, co
jednocze nie zapewni ich trwał odpowiednio oraz aktualno .
Nale y oczekiwa , i zapewnienie jako ci programów oraz ich efektów b dzie
uwzgl dnia :
•
rozwój oraz publikacj wyra nych i zamierzonych efektów kształcenia;
•
zwracanie starannej uwagi na konstrukcj oraz tre kursów i programów nauczania;
•
szczególne potrzeby ró nych systemów studiów (np. studia dzienne,
wieczorowe/zaoczne, kształcenie na odległo , w systemie e-learning) oraz rodzajów
wy szego wykształcenia (np. akademickie, zawodowe);
•
dost pno odpowiednich zasobów wspomagaj cych nauk ;
•
formalne procedury zatwierdzania programów nauczania przez organ inny ni
jednostka prowadz ca dany program;
•
monitorowanie post pu oraz osi gni studentów;
•
regularne okresowe przegl dy programów (w tym z udziałem zewn trznych paneli
ekspertów);
•
regularne opinie zwrotne od pracodawców, przedstawicieli rynku pracy oraz innych
stosownych organizacji;
•
udział studentów w działaniach dotycz cych zapewnienia jako ci.

1.3 Ocenianie studentów
Standard:
Studenci powinni by oceniani według opublikowanych i konsekwentnie stosowanych
kryteriów, przepisów i procedur.
Wskazówki:
Ocenianie studentów jest jednym z najistotniejszych elementów szkolnictwa
wy szego. Efekty oceniania wywieraj gł boki wpływ na przyszłe kariery zawodowe
studentów. Z tego wzgl du, jest rzecz wa n , aby ocenianie było zawsze dokonywane w
profesjonalny sposób i uwzgl dniało istniej c rozległ wiedz na temat procesów testowania
i egzaminowania studentów. Poza tym, ocenianie dostarcza instytucjom cennych informacji o
skuteczno ci nauczania i wsparcia dla słuchaczy.
Nale y oczekiwa , i procedury oceniania studentów b d :
•
skonstruowane w sposób zapewniaj cy ocen realizacji zamierzonych efektów
kształcenia i innych celów programowych;
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•
•
•
•
•
•
•
•

dostosowane do realizowanych celów (ocenianie diagnostyczne, bie ce lub
ko cowe);
posiada jasno okre lone i opublikowane kryteria przyznawania ocen;
realizowane przez osoby rozumiej ce rol oceniania w rozwoju studentów w kierunku
zdobycia wiedzy i umiej tno ci zwi zanych z planowanymi kwalifikacjami;
nie b d , w miar mo liwo ci, uzale nione od decyzji pojedynczych egzaminatorów;
uwzgl dnia wszelkie dopuszczalne konsekwencje przepisów egzaminacyjnych;
wyposa one w jasno okre lone przepisy dotycz ce nieobecno ci i chorób studentów
oraz innych okoliczno ci łagodz cych;
gwarantowa , i ocenianie jest prowadzone w solidny sposób, zgodnie z podanymi
procedurami danej instytucji;
podlega
administracyjnym kontrolom weryfikuj cym w celu zapewnienia
poprawno ci procedur.

Ponadto studentów nale y w jasny sposób informowa na temat: strategii oceniania
stosowanej w przypadku ich programu, czekaj cych ich egzaminach b d innych metodach
oceniania, oczekiwaniach stawianych wobec nich, a tak e kryteriach stosowanych przy
ocenianiu ich wiedzy i umiej tno ci.

1.4

Zapewnienie jako ci kadry dydaktycznej

Standard:
Instytucje powinny posiada metody gwarantuj ce, aby kadra prowadz ca zaj cia dla
studentów dysponowała odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Powy sze metody
powinny by dost pne dla osób prowadz cych zewn trzne przegl dy i stanowi przedmiot
komentarza w raportach.
Wskazówki:
W kwestii nauki wykładowcy s najwa niejszym zasobem dost pnym dla wi kszo ci
studentów. Wa ne jest, aby kadra dydaktyczna dysponowała pełn wiedz i znajomo ci
wykładanego przedmiotu, do wiadczeniem oraz umiej tno ciami niezb dnymi do
skutecznego przekazywania wiedzy oraz informacji w ró nych warunkach dydaktycznych, a
tak e miała dost p do opinii na temat własnej efektywno ci pracy. Instytucje powinny
dopilnowa , aby ich procedury w zakresie rekrutacji i mianowania członków kadry
dydaktycznej obejmowały rodki gwarantuj ce, i wszyscy nowi nauczyciele akademiccy
prezentuj co najmniej minimalnie niezb dny poziom kompetencji zawodowych. Kadra
naukowa powinna mie mo liwo
rozwijania i poszerzenia swojego potencjału
dydaktycznego oraz by zach cana do warto ciowania swoich umiej tno ci. W przypadku
wykładowców o ni szym poziomie wiedzy i umiej tno ci, instytucje powinny zapewnia
mo liwo ci poprawy umiej tno ci do akceptowalnego poziomu, a tak e dysponowa
rodkami umo liwiaj cymi zwolnienie takich wykładowców z obowi zków dydaktycznych,
je eli ich praca utrzymuje si na wyra nie nieskutecznym poziomie.

1.5

Zasoby do nauki oraz rodki wsparcia dla studentów

Standard:
Instytucje powinny zagwarantowa , aby zasoby wspomagaj ce nauk
wystarczaj ce i odpowiednie dla ka dego z oferowanych programów.

studentów były

17

Wskazówki:
Oprócz wykładowców, równie studenci korzystaj z pomocy wielu ró nych zasobów,
pocz wszy od zasobów fizycznych, takich jak biblioteki lub pomieszczenia komputerowe, a
po wsparcie ze strony personelu w postaci opiekunów naukowych i doradców. Zasoby i
rodki do nauki oraz inne mechanizmy wspomagaj ce nauk powinny by łatwo dost pne dla
studentów, opracowane z my l o potrzebach studentów oraz podatne na komentarz i uwagi
osób korzystaj cych z oferowanych usług. Instytucje powinny rutynowo monitorowa ,
dokonywa przegl du oraz podnosi poziom skuteczno ci oferowanych studentom usług
wspomagania nauki.

1.6

Systemy informacyjne

Standard:
Instytucje powinny gromadzi , analizowa i wykorzystywa stosowne informacje dotycz ce
skutecznego zarz dzania oferowanymi programami studiów oraz innymi działaniami.
Wskazówki:
Instytucjonalna samowiedza stanowi punkt wyj cia dla skutecznego zapewnienia
jako ci. Jest wa ne, aby instytucje posiadały rodki gromadzenia i analizowania informacji na
temat własnych działa . W przeciwnym razie nie b d posiada wiedzy, które kwestie
funkcjonuj prawidłowo, a na które nale y zwróci uwag , ani nie b d zna rezultatów
praktyk w obszarze innowacji.
Wymagane przez poszczególne instytucje systemy informacyjne dotycz ce jako ci
b d w pewnym stopniu uzale nione od uwarunkowa lokalnych. Tym niemniej, nale y
oczekiwa , e b d one obejmowa :
•
post p oraz wyniki osi gane przez studentów;
•
zdolno do zatrudnienia w ród absolwentów;
•
zadowolenie studentów z programów nauczania;
•
skuteczno wykładowców;
•
profil populacji studentów;
•
dost pne zasoby naukowe i ich koszt;
•
własne mierniki efektywno ci pracy danej instytucji.
Cenne jest tak e porównywanie si instytucji z innymi podobnymi organizacjami
funkcjonuj cymi w obr bie EOSW i poza nim. Pozwala to na poszerzenie zakresu
samowiedzy oraz zapewnia dost p do sposobów poprawy własnej efektywno ci pracy.

1.7

Publikowanie informacji

Standard:
Instytucje powinny w regularnych odst pach czasu publikowa aktualne, bezstronne i
obiektywne informacje – zarówno w uj ciu ilo ciowym, jak i jako ciowym – na temat
oferowanych przez siebie programów oraz ich efektów.
Wskazówki:
W ramach pełnienia swojej roli publicznej, instytucje szkolnictwa wy szego maj
obowi zek przekazywa informacje na temat oferowanych przez siebie programów, ich
planowanych efektów kształcenia, przyznawanych kwalifikacji, stosowanych procedur w
zakresie kształcenia, uczenia si oraz oceniania, a tak e dost pnych dla studentów mo liwo ci
nauki. Publikowane informacje mog tak e obejmowa opinie oraz miejsca pracy byłych
18

studentów, a tak e profil obecnej populacji studentów. Powy sze informacje powinny by
prawdziwe, bezstronne, obiektywne i łatwo dost pne oraz nie powinny słu y jako zwykłe
narz dzie marketingowe. Instytucja powinna potwierdzi , i spełnia własne oczekiwania
odno nie bezstronno ci i obiektywno ci.

Cz
2: Europejskie standardy i wskazówki dotycz ce zewn trznego
zapewnienia jako ci szkolnictwa wy szego
2.1

Stosowanie procedur wewn trznego zapewnienia jako ci

Standard:
Procedury zewn trznego zapewnienia jako ci powinny uwzgl dnia skuteczno procesów
wewn trznego zapewnienia jako ci, o których mowa w Cz ci 1 Europejskich Standardów i
Wskazówek.
Wskazówki:
Wymienione w Cz ci 1 standardy wewn trznego zapewnienia jako ci stanowi cenn
podstaw procesu zewn trznego zapewnienia jako ci. Wa ne jest, aby własne wewn trzne
polityki i procedury instytucji były starannie oceniane w trakcie procedur zewn trznych w
celu okre lenia stopnia zgodno ci ze standardami.
Je eli instytucje szkolnictwa wy szego maj uzyska mo liwo wykazania si
skuteczno ci własnych procesów zapewnienia jako ci oraz je eli procesy te we wła ciwy
sposób zapewniaj jako i standardy, wówczas procesy zewn trzne mog by mniej
intensywne.

2.2

Opracowanie procesów zewn trznego zapewnienia jako ci

Standard:
Przed opracowaniem procesów zapewnienia jako ci wszystkie osoby odpowiedzialne (w tym
instytucje szkolnictwa wy szego) powinny okre li ich cele oraz zadania. Cele i zadania
powinny zosta opublikowane wraz z opisem przewidzianych procedur.
Wskazówki:
Aby zagwarantowa jasno celów oraz przejrzysto procedur, metody zewn trznego
zapewnienia jako ci powinny by zaprojektowane i opracowane przy uwzgl dnieniu
kluczowych zainteresowanych stron, w tym instytucji szkolnictwa wy szego. Procedury,
które zostan ostatecznie uzgodnione, nale y opublikowa . Powinny one zawiera wyra ne
deklaracje odno nie celów i zada procesów, a tak e opis przewidzianych procedur.
Poniewa zewn trzne zapewnienie jako ci nakłada na zaanga owane instytucje
dodatkowe wymagania, nale y przeprowadzi wst pn ocen , która zagwarantuje, e
przewidziane do przyj cia procedury s odpowiednie i nie zakłócaj w nieuzasadniony sposób
zwykłego trybu pracy instytucji szkolnictwa wy szego.

2.3

Kryteria dla decyzji

Standard:
Wszelkie oficjalne decyzje podejmowane w zwi zku z działalno ci
zewn trznego zapewnienia jako ci powinny by
oparte na jasno
opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriach.

w obszarze
okre lonych,
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Wskazówki:
Oficjalne decyzje podejmowane przez agencje zapewnienia jako ci wywieraj istotny
wpływ na oceniane instytucje oraz programy. W interesie sprawiedliwo ci i rzetelno ci,
decyzje powinny opiera si na opublikowanych kryteriach oraz by w konsekwentny sposób
interpretowane. Wnioski powinny by formułowane w oparciu o udokumentowane dowody,
natomiast agencje powinny - je li to konieczne - dysponowa sposobami na modyfikowanie
wniosków.

2.4

Procesy odpowiednie dla okre lonego celu

Standard:
Wszelkie procesy w ramach zewn trznego zapewnienia jako ci powinny by zaprojektowane
w sposób gwarantuj cy ich odpowiednio do realizacji ustalonych celów i zada .
Wskazówki:
Agencje zapewnienia jako ci w EOSW realizuj ró ne zewn trzne procesy w ró nych
celach i na wiele sposobów. Jest rzecz najwa niejsz , aby agencje stosowały procedury
przystosowane do ich własnych zdefiniowanych i opublikowanych celów. Tym niemniej,
do wiadczenie pokazuje, e istniej pewne powszechnie stosowane elementy zewn trznych
procesów przegl du, które nie tylko pomagaj zagwarantowa ich zasadno , niezawodno i
u yteczno , ale tak e stanowi podstaw europejskiego wymiaru zapewnienia jako ci.
Spo ród nich, na szczególn uwag zasługuj nast puj ce elementy:
•
konieczno
posiadania odpowiednich umiej tno ci oraz kompetencji do
wykonywania zada przez ekspertów realizuj cych działania w zakresie zewn trznego
zapewnienia jako ci;
•
rozwa na selekcja ekspertów;
•
zapewnienie ekspertom odpowiedniego instrukta u lub szkole ;
•
wykorzystywanie ekspertów mi dzynarodowych;
•
uczestnictwo studentów;
•
zapewnienie, e stosowane procedury przegl du pozwalaj na dostarczenie dowodów
wystarczaj cych do poparcia uzyskanych wyników i wniosków;
•
stosowanie modelu przegl du obejmuj cego: samoocen / kontrol na miejscu /
przygotowanie raportu / opublikowanie raportu / działania uzupełniaj ce;
•
uznanie znaczenia polityk w sprawie poprawy i wzmacniania potencjału
instytucjonalnego jako fundamentalnego elementu zapewnienia jako ci.

2.5

Raportowanie

Standard:
Nale y publikowa raporty, które powinny by zrozumiałe i przyst pne dla docelowych
odbiorców. Czytelnik powinien mie mo liwo łatwego wyszukania wszelkich zawartych w
nich decyzji, pozytywnych opinii b d zalece .
Wskazówki:
Aby procesy zewn trznego zapewnienia jako ci przynosiły jak najwi cej korzy ci,
raporty musz spełnia potrzeby docelowych odbiorców. Niekiedy raporty s kierowane do
ró nych grup odbiorców – w takich sytuacjach niezb dna jest uwa na troska o ich struktur ,
tre , styl oraz ton.
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Ogólnie bior c, struktura raportów powinna obejmowa opis, analiz (ł cznie z
podaniem stosownych dowodów), wnioski, pozytywne opinie oraz zalecenia. Raporty
powinny zawiera wystarczaj c ilo
wst pnych wyja nie , pozwalaj cych osobom
niezaznajomionym z danym tematem zrozumie cele przegl du, jego form , a tak e kryteria
stosowane w procesie podejmowania decyzji. Czytelnicy powinni mie mo liwo łatwego
wyszukania najwa niejszych wyników, wniosków oraz zalece .
Raporty nale y publikowa w łatwo dost pnej formie, natomiast czytelnikom i
u ytkownikom raportów (zarówno wewn trz stosownych instytucji, jak i poza nimi) nale y
zapewni mo liwo ci udzielania komentarza na temat u yteczno ci raportów.

2.6

Procedury uzupełniaj ce (follow-up)

Standard:
Procesy zapewnienia jako ci zawieraj ce zalecenia odno nie do działania b d wymagaj ce
pó niejszego planu działa powinny posiada ustalon z góry i konsekwentnie realizowan
procedur uzupełniaj c .
Wskazówki:
Istot
zapewnienia jako ci nie jest przeprowadzanie pojedynczych bada
zewn trznych, lecz podejmowanie ci głych stara na rzecz poprawy wykonywanej pracy.
Zewn trzne zapewnienie jako ci nie ko czy si z chwil opublikowania raportu, ale powinno
obejmowa metodyczn procedur uzupełniaj c , gwarantuj c odpowiedni realizacj
zalece oraz sporz dzenie i wdro enie wymaganych planów działa . Mo e to oznacza dalsze
spotkania z udziałem przedstawicieli instytucji lub programów. Celem jest zagwarantowanie
szybkich działa w stosunku do obszarów wskazanych do poprawy oraz promowanie
dalszych udoskonale .

2.7

Okresowo

przegl dów

Standard:
Nale y cyklicznie podejmowa działania w zakresie zewn trznego zapewnienia jako ci
instytucji i/lub programów. Nale y z wyprzedzeniem jasno okre li i opublikowa długo
cyklu oraz procedury dotycz ce takich przegl dów.
Wskazówki:
Zapewnienie jako ci nie jest procesem statycznym, lecz dynamicznym. Powinno
odbywa si w sposób ci gły, a nie „raz w yciu”. Nie ko czy si wraz z pierwszym
przegl dem lub zako czeniem formalnej procedury uzupełniaj cej i nale y je okresowo
ponawia . Pó niejsze zewn trzne przegl dy powinny uwzgl dnia post p, jaki osi gni to od
czasu poprzedniego badania. Proces wykorzystywany podczas wszelkich zewn trznych
przegl dów powinien by jasno okre lony przez agencj zewn trznego zapewnienia jako ci, a
jego wymagania w stosunku do instytucji nie powinny przekracza wymaga niezb dnych do
osi gni cia celów procesu.

2.8

Analizy systemowe

Standard:
Agencje zapewnienia jako ci powinny okresowo sporz dza sumaryczne raporty zawieraj ce
omówienie i analiz ogólnych wniosków z przeprowadzonych przegl dów, ocen itp.
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Wskazówki:
Wszystkie agencje zewn trznego zapewnienia jako ci gromadz du e ilo ci informacji
na temat poszczególnych programów i/lub instytucji, co jest ródłem materiału dla
metodycznych analiz obejmuj cych całe systemy szkolnictwa wy szego. Takie analizy mog
dostarczy bardzo u ytecznych informacji dotycz cych wydarze , trendów, pojawiaj cych si
dobrych praktyk oraz obszarów ci głych trudno ci lub słabo ci, a tak e mog sta si
narz dziami przydatnymi podczas opracowywania polityki i podnoszenia poziomu jako ci.
Agencje powinny rozwa y mo liwo
utworzenia we własnych strukturach komórki
badawczo-rozwojowej, która pomo e im wydoby jak najwi cej korzy ci z realizowanych
prac.

Wprowadzenie do Cz ci 3:
Europejskie standardy i wskazówki dotycz ce agencji zewn trznego
zapewnienia jako ci
Od pocz tku lat 90. trwa ekspansywny rozwój europejskich agencji zewn trznego
zapewnienia jako ci. Jednocze nie, integralnym elementem tego rozwoju jest obserwowana
w ród agencji współpraca oraz wymiana najlepszych praktyk. Ju na przełomie lat 1994/95
tak zwane Europejskie Projekty Pilota owe zapocz tkowane przez Komisj Europejsk
doprowadziły do wzajemnego uznania przez agencje podstawowej metodologii zapewnienia
jako ci, obejmuj cej: niezale ne agencje, samooceny, zewn trzne wizyty kontrolne na
miejscu oraz publiczne raportowanie, które zostały wymienione w Zaleceniu Rady UE z 1998
r. w sprawie zapewnienia jako ci w szkolnictwie wy szym. Dlatego te , utworzenie ENQA w
2000 r. było naturaln formalizacj powy szego rozwoju współpracy, przy czym ENQA była
zdolna wła ciwie wykorzysta konsensus osi gni ty w latach 90.
Przedstawione poni ej europejskie standardy dotycz ce agencji zewn trznego
zapewnienia jako ci opracowano w oparciu o zało enia powy szego rozwoju współpracy w
krótkiej historii europejskiego zewn trznego zapewnienia jako ci. Ponadto ich autorzy
wiadomie d yli do tego, aby standardy nie były zbyt szczegółowe ani zbyt nakazowe. Nie
mog one ogranicza swobody europejskich agencji zapewnienia jako ci w zakresie
odzwierciedlenia do wiadcze oraz oczekiwa własnych krajów lub regionów w posiadanych
organizacjach i procesach. Standardy musz jednak zagwarantowa , i profesjonalizm,
wiarygodno
i uczciwo
agencji b d cechami wyra nymi i przejrzystymi dla
zainteresowanych stron. Musz tak e umo liwia dostrze enie podobie stw pomi dzy
agencjami oraz uznawa koncepcj niezb dnego wymiaru europejskiego.
Nale y doda , i w ten sposób standardy wnosz naturalny wkład w prace realizowane
na rzecz wzajemnego uznania agencji oraz rezultatów dokonywanych przez nie ocen lub
akredytacji. Prace te były przedmiotem bada w Skandynawskiej Sieci na rzecz Zapewnienia
Jako ci w Szkolnictwie Wy szym (NOQA) i s cz ci „Kodeksu dobrych praktyk”
opracowanego przez Europejskie Konsorcjum ds. Akredytacji (ECA).
W cz ci 3 dodano równie kilka „wskazówek” w celu przekazania dalszych
informacji na temat dobrych praktyk i - w niektórych przypadkach - bardziej szczegółowego
wyja nienia znaczenia oraz wagi podanych standardów. Standardy nale y rozpatrywa
ł cznie ze wskazówkami, pomimo i wskazówki nie stanowi ich cz ci.
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Cz
3: Europejskie
zapewnienia jako ci
3.1

standardy

dotycz ce

Stosowanie procedur zewn trznego
szkolnictwa wy szego

agencji

zapewnienia

zewn trznego

jako ci na

rzecz

Standard:
Zewn trzne zapewnienie jako ci agencji powinno uwzgl dnia obecno i skuteczno
procesów zewn trznego zapewnienia jako ci, o których mowa w Cz ci 2 Europejskich
Standardów i Wskazówek.
Wskazówki:
Zawarte w Cz ci 2 standardy dotycz ce zewn trznego zapewnienia jako ci stanowi
cenn podstaw procesu zewn trznej oceny jako ci. Standardy te s odzwierciedleniem
najlepszych praktyk oraz do wiadcze zdobytych dzi ki obserwowanemu w Europie od
wczesnych lat 90 rozwojowi zewn trznego zapewnienia jako ci. Dlatego te jest wa ne, aby
zostały one wł czone w procesy stosowane przez agencje zewn trznego zapewnienia jako ci
wobec instytucji szkolnictwa wy szego.
Standardy dotycz ce zewn trznego zapewnienia jako ci powinny - wraz ze
standardami dotycz cymi agencji zewn trznego zapewnienia jako ci - stanowi podstaw
profesjonalnego i wiarygodnego zewn trznego zapewnienia jako ci instytucji szkolnictwa
wy szego.

3.2

Oficjalny status

Standard:
Kompetentne władze publiczne Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego powinny
formalnie uzna agencje za organy odpowiedzialne za zewn trzne zapewnienie jako ci.
Agencje powinny prowadzi działalno w oparciu o ustalone podstawy prawne oraz spełnia
wszelkie wymagania obowi zuj ce w ramach jurysdykcji, w której funkcjonuj .

3.3

Działalno

Standard:
Agencje powinny regularnie podejmowa działania w zakresie zewn trznego zapewnienia
jako ci (na szczeblu instytucjonalnym lub programowym).
Wskazówki:
Powy sze działania mog obejmowa ocen , przegl d, audyt, akredytacj lub inne
podobne czynno ci oraz powinny by cz ci podstawowych funkcji agencji.

3.4

Zasoby

Standard:
Agencje powinny dysponowa dostatecznymi i proporcjonalnymi zasobami, zarówno w
obszarze personelu, jak i finansów, umo liwiaj cymi skuteczne oraz sprawne organizowanie i
prowadzenie procesu(-ów) zewn trznego zapewnienia jako ci, przy zapewnieniu
odpowiednich warunków dla rozwoju swoich procesów i procedur.
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3.5

Misja

Standard:
Agencje powinny pracowa w oparciu o jasne i wyra ne cele oraz zadania, uj te w formie
powszechnie dost pnej deklaracji programowej.
Wskazówki:
Deklaracje programowe powinny opisywa : cele i zadania realizowanych przez
agencje procesów zapewnienia jako ci, podział prac pomi dzy stosownymi zainteresowanymi
stronami w szkolnictwie wy szym, zwłaszcza instytucjami szkolnictwa wy szego, a tak e
kulturowy i historyczny kontekst prowadzonych prac. Deklaracje powinny wyra nie
stwierdza , e proces zewn trznego zapewnienia jako ci stanowi główn działalno agencji,
a tak e wskazywa na istnienie systematycznego podej cia do realizacji celów i zada
agencji. Ponadto powinna istnie dokumentacja pokazuj ca sposób, w jaki deklaracje
programowe zostały przeło one na jasno sformułowany plan w zakresie polityki i
zarz dzania.

3.6

Niezale no

Standard:
Agencje powinny by niezale ne w takim stopniu, aby ponosiły niezale n odpowiedzialno
z tytułu prowadzonej działalno ci, a wnioski i zalecenia zawarte w ich raportach nie
podlegały oddziaływaniu ze strony osób trzecich, takich jak instytucje szkolnictwa wy szego,
ministerstwa b d inne zainteresowane strony.
Wskazówki:
Agencja b dzie musiała wykaza swoj niezale no za pomoc nast puj cych
rodków:
•
Jej operacyjna niezale no od instytucji szkolnictwa wy szego i władz pa stwowych
jest zagwarantowana w oficjalnej dokumentacji (np. w dokumentach rz dowych lub
aktach ustawodawczych).
•
Definiowanie oraz stosowanie procedur i metod, nominowanie i mianowanie
zewn trznych ekspertów oraz okre lanie rezultatów procesów zapewnienia jako ci s
czynno ciami realizowanymi w sposób autonomiczny i niezale ny od władz
rz dowych, instytucji szkolnictwa wy szego oraz organów wpływów politycznych.
•
Pomimo i podczas procesów zapewnienia jako ci dochodzi do konsultacji ze
stosownymi zainteresowanymi stronami szkolnictwa wy szego – w szczególno ci
studentami/słuchaczami – ostateczne wyniki procesu zapewnienia jako ci pozostaj
odpowiedzialno ci agencji.

3.7

Stosowane przez agencje kryteria i procesy zewn trznego zapewnienia
jako ci

Standard:
Stosowane przez agencje procesy, kryteria i procedury powinny by okre lone z
wyprzedzeniem i powszechnie dost pne. Zazwyczaj procesy te powinny obejmowa :
•
samoocen lub równorz dn procedur przeprowadzan przez jednostk b d c
podmiotem procesu zapewnienia jako ci;
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•
•
•

zewn trzn ocen dokonan przez grup ekspertów, w tym - odpowiednio członka(ów) zbiorowo ci studentów oraz kontrole na miejscu (według uznania
agencji);
publikacj raportu zawieraj cego wszelkie decyzje, zalecenia b d inne formalne
rezultaty;
procedur uzupełniaj c w celu analizy działa podj tych przez jednostk b d c
podmiotem procesu zapewnienia jako ci w wietle zalece zawartych w raporcie.

Wskazówki:
Z my l o realizacji szczególnych celów , agencje mog opracowywa i stosowa inne
procesy i procedury.
Agencje powinny zawsze zwraca uwag na zadeklarowane przez siebie zasady oraz
dopilnowa , aby ich wymagania i procesy były profesjonalnie zarz dzane, a wszelkie wnioski
i decyzje formułowane w sposób konsekwentny , nawet je eli decyzje s podejmowane przez
ró ne grupy ludzi.
Agencje, które podejmuj formalne decyzje dotycz ce zapewnienia jako ci b d
formułuj wnioski maj ce formalne konsekwencje, powinny posiada procedur odwoławcz .
Charakter i forma procedury odwoławczej powinny by okre lone w sposób uwzgl dniaj cy
statut ka dej agencji.

3.8

Procedury dotycz ce odpowiedzialno ci

Standard:
Agencje powinny posiada procedury w zakresie własnej odpowiedzialno ci.
Wskazówki:
Powy sze procedury powinny obejmowa :
1. Opublikowan polityk zapewnienia jako ci w stosunku do danej agencji, udost pnion
na jej witrynie internetowej;
2. Dokumentacj za wiadczaj c , e:
•
procesy i rezultaty agencji s odzwierciedleniem jej misji oraz celów w zakresie
zapewnienia jako ci;
•
agencja wprowadziła w ycie mechanizm niepowoduj cy sprzeczno ci interesów oraz
egzekwuje jego stosowanie w pracy swoich zewn trznych ekspertów;
•
w przypadku gdy elementy jej procedury zapewnienia jako ci s w cało ci lub w
cz ci zlecane innym osobom, agencja dysponuje niezawodnymi mechanizmami
gwarantuj cymi jako
wszelkich działa podj tych przez podwykonawców i
materiałów przez nich przygotowanych;
•
agencja wprowadziła w ycie wewn trzne procedury zapewnienia jako ci obejmuj ce:
mechanizm wewn trznych informacji zwrotnych (tj. rodki gromadzenia opinii
własnego personelu oraz rady/zarz du), wewn trzny mechanizm reagowania (tj.
sposoby reagowania na wewn trzne i zewn trzne zalecenia udoskonalaj ce) oraz
mechanizm zewn trznych informacji zwrotnych (tj. sposoby gromadzenia opinii
ekspertów oraz zbadanych instytucji co do rozwoju w przyszło ci), z my l o
udzielaniu informacji i wsparcia w zakresie własnego rozwoju i poprawy.
3. Obowi zkowy cykliczny zewn trzny przegl d działa agencji dokonywany co najmniej
1 raz na 5 lat.
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3

System przegl du wdro enia (peer review) dla
agencji zapewnienia jako ci

W Berlinie ministrowie zwrócili si do ENQA, aby „poprzez jej członków, we
współpracy z EUA, EURASHE i ESIB, … przeanalizowa sposoby zapewnienia
odpowiedniego systemu przegl du wdro enia (peer review) w zakresie zapewnienia jako ci
i/lub akredytacji agencji lub organów”.
ENQA oraz jej organizacje partnerskie zastosowały si do powy szego wezwania
wykorzystuj c interpretacj polecenia, zgodnie z którym system przegl du wdro enia
dotycz cy agencji musi obejmowa nie tylko sam proces przegl du, ale tak e staranne
uwzgl dnienie standardów jako ci, w nim wykorzystanych. Ponadto w trakcie realizacji prac
uzgodniono, i przegl d agencji nale y zasadniczo rozumie jako rodek prowadz cy do
osi gni cia celu, jakim jest przejrzysto , widoczno oraz porównywalno jako ci agencji.
Dlatego te , główn propozycj niniejszego raportu jest stworzenie rejestru uznanych
agencji zewn trznego zapewnienia jako ci funkcjonuj cych w szkolnictwie wy szym w
Europie. W gruncie rzeczy, powy sza propozycja wychodzi naprzeciw opiniom o
spodziewanym wkrótce prawdopodobnym wzro cie liczby organów zapewnienia jako ci
chc cych osi ga zyski dzi ki warto ci przyznawanych znaków uznawalno ci lub akredytacji.
Z do wiadczenia innych regionów wynika, i kontrola nad takimi przedsi biorstwami jest
trudna, jednak Europa by mo e stoi przed niepowtarzaln szans , aby uzyska i sprawowa
praktyczn władz nad tym nowym rynkiem – nie po to, aby chroni interesy ju działaj cych
agencji, ale zagwarantowa , e korzy ci płyn ce z zapewnienia jako ci nie zostan
zmniejszone w wyniku działa podejmowanych przez podmioty o niewła ciwej reputacji.
Prace nad powy szymi propozycjami w głównej mierze były prowadzone przy
uwzgl dnieniu europejskich uwarunkowa i wymaga , ale równie ze wiadomo ci , i
rozwój podobnych do wiadcze i procesów post puje w skali mi dzynarodowej. Dlatego te ,
niniejszy rozdział rozpoczyna si krótk analiz mi dzynarodowych do wiadcze i inicjatyw
maj cych zastosowanie do przygotowania niniejszej cz ci raportu. W dalszej cz ci
przedstawiono w zarysie proponowany system przegl du wdro enia oparty na zasadzie
subsydiarno ci oraz europejskich standardach dotycz cych agencji zewn trznego zapewnienia
jako ci. Opis ten prowadzi do prezentacji proponowanego rejestru agencji zewn trznego
zapewnienia jako ci prowadz cych działalno w Europie. Kluczow rol w opracowaniu
rejestru odgrywaj przegl dy wdro enia oraz zgodno agencji z europejskimi standardami.
Wreszcie, rozdział zawiera propozycje dotycz ce Europejskiego Forum Konsultacyjnego na
rzecz Zapewnienia Jako ci Szkolnictwa Wy szego.

Kontekst mi dzynarodowy
Europa nie jest jedynym obszarem, na którym zachodz obecnie dynamiczne zmiany
w dziedzinie zapewnienia jako ci szkolnictwa wy szego. W niniejszej cz ci raportu opisano
niektóre z do wiadcze oraz inicjatyw organizacji takich, jak: Mi dzynarodowa Sie Agencji
Zapewnienia Jako ci w Szkolnictwie Wy szym (INQAAHE), Mi dzynarodowe
Stowarzyszenie Prezydentów Uniwersytetów (IAUP), Rada Akredytacji Szkolnictwa
Wy szego w USA (CHEA), OECD oraz UNESCO. Prace realizowane przez wymienione
organizacje w dziedzinie zapewnienia jako ci okazały si przydatne podczas opracowywania
niniejszego raportu. Pomimo i omawiane do wiadczenia mi dzynarodowe nie zostały
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bezpo rednio wł czone w tre poszczególnych zalece , poni ej zawarto pewne kluczowe
elementy o charakterze mi dzynarodowym, przedstawione w sposób zwi zany z zaleceniami
wymienionymi w niniejszym rozdziale.
Okre lanie dobrej jako ci oraz dobrych praktyk agencji zewn trznego zapewnienia
jako ci od kilku lat stanowi element działa prowadzonych w skali mi dzynarodowej. W
1999 r. oraz w pó niejszych latach INQAAHE prowadziła dyskusj na temat
zapocz tkowanej przez IAUP koncepcji znaku jako ci dla agencji zewn trznego zapewnienia
jako ci, wychodz c naprzeciw potrzebom instytucji szkolnictwa wy szego w zakresie
ustalenia, które agencje posiadaj kwalifikacje odpowiednie do wypełniania roli jednostek
zewn trznego zapewnienia jako ci. Znak jako ci spotkał si z powszechnymi głosami
sprzeciwu, wobec czego INQAAHE skoncentrowała swoje wysiłki na sformułowaniu dla
agencji kryteriów dobrych praktyk. W wyniku tych działa powstał zbiór zasad b d cy
wspólnym mianownikiem dla dobrych praktyk, a jednocze nie uznaj cym mi dzynarodow
ró norodno agencji pod wzgl dem realizowanych celów oraz uwarunkowa historycznokulturowych.
W kwestii zalece dotycz cych przegl du wdro enia, istotn rol pełni prace
prowadzone przez CHEA. CHEA jest organizacj pozarz dow pełni c funkcje nadzorcze w
stosunku do regionalnych, specjalistycznych, krajowych i profesjonalnych agencji
akredytacyjnych w USA. Organizacje akredytacyjne ubiegaj ce si o uznanie przez CHEA
musz wykaza , i spełniaj wyznaczone przez CHEA standardy uznawalno ci. Ich zadania
obejmuj : podnoszenie poziomu jako ci akademickiej, ukazywanie odpowiedzialno ci,
promowanie udoskonale , stosowanie odpowiednich procedur, ci głe ocenianie praktyk
akredytacyjnych oraz posiadanie dostatecznych zasobów. CHEA nakłada na swoich członków
obowi zek przeprowadzania w cyklach 6-letnich tzw. przegl dów w zakresie uznawalno ci.
Pomi dzy podej ciem stosowanym przez CHEA a propozycjami wskazanymi w niniejszym
raporcie mo na wyró ni podstawowe podobie stwa i zgodno ci, na przykład w odniesieniu
do cykliczno ci przegl dów. Tym niemniej, nadrz dnym tematem niniejszego raportu jest
zapewnienie jako ci agencji.
Inn inicjatyw jest przedsi wzi cie realizowane wspólnie przez OECD i UNESCO,
zmierzaj ce do opracowania wskazówek dla zapewnienia jako ci w ponadnarodowym
szkolnictwie wy szym. Prace nad wskazówkami OECD-UNESCO zostan zako czone w
2005 r., lecz w procesie przygotowywania niniejszego raportu okre lono kontrast pomi dzy
potrzeb uregulowania internacjonalizacji szkolnictwa wy szego a faktem, i obecny
narodowy potencjał w zakresie zapewnienia jako ci cz sto skupia si wył cznie na krajowej
działalno ci krajowych instytucji. A zatem, wyzwaniem dla obecnych systemów zapewnienia
jako ci jest opracowanie odpowiednich metodologii oraz mechanizmów, które obejm nie
tylko krajowe, ale tak e zagraniczne placówki kształc ce oraz programy w celu
maksymalizacji korzy ci i ograniczenia potencjalnych wad internacjonalizacji szkolnictwa
wy szego.
Zgodnie z zaleceniami proponowanych wskazówek OECD-UNESCO, agencje
zewn trznego zapewnienia jako ci maj zagwarantowa , e stosowane przez nie rozwi zania
w zakresie zapewnienia jako ci uwzgl dniaj zagraniczne oraz nastawione na zysk
instytucje/placówki kształc ce, a tak e kształcenie na odległo i inne nietradycyjne systemy
studiów. Jednak e w procesie formułowania wskazówek uznano równie , e uwzgl dnienie
zagranicznych placówek kształc cych w zakresie kompetencji agencji krajowych b dzie w
wi kszo ci przypadków wymaga wprowadzenia zmian w krajowym ustawodawstwie i
procedurach administracyjnych.
Niniejszy raport uznaje znaczenie oraz implikacje internacjonalizacji dla zapewnienia
jako ci instytucji szkolnictwa wy szego. Pomimo i uznano, e jest zbyt wcze nie na
odwoływanie si do tego faktu w tre ci proponowanych europejskich standardów
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dotycz cych zewn trznego zapewnienia jako ci, propozycja stworzenia europejskiego rejestru
w wyra ny sposób uwzgl dnia agencje pochodz ce spoza Europy a prowadz ce działalno w
Europie, jak równie europejskie agencje działaj ce w innych cz ciach wiata.
Nale y tak e zauwa y , e ci gły proces europejski całkowicie pokrywa si z
zaleceniem OECD-UNESCO, zgodnie z którym agencje powinny wspiera i umacnia
istniej ce sieci regionalne i mi dzynarodowe.

Cykliczny przegl d agencji
Zewn trzne zapewnienie jako ci szkolnictwa wy szego jest stosunkowo młod
dziedzin . W ostatnich latach uwidoczniło si jednak zainteresowanie podniesieniem poziomu
wiarygodno ci działania agencji poprzez skupienie si na wewn trznym i zewn trznym
zapewnieniu jako ci samych agencji, co mo na uzna za oznak ich coraz wi kszej
dojrzało ci. Zapewnienie jako ci agencji było tematem warsztatów ENQA, które odbyły si w
lutym 2003 r. w Sitges, Hiszpania. Ich uczestnicy omówili dotychczasowe do wiadczenia
zwi zane z zewn trzn ocen agencji, a jedno z wysuni tych wówczas zalece przewidywało,
i ENQA powinna czyni starania na rzecz wprowadzenia cyklicznych zewn trznych
przegl dów agencji członkowskich. W konsekwencji, ENQA otrzymała „berli skie”
polecenie w czasie, kiedy dyskusja na temat zewn trznych przegl dów agencji ju trwała i
była jednym z elementów spotka Grupy E4.
Zgodnie z zaleceniami niniejszego raportu, ka da europejska agencja powinna w
odst pach czasu nie dłu szych ni 5 lat przeprowadza lub poddawa si cyklicznemu
zewn trznemu przegl dowi własnych procesów i działa . Rezultaty takiego badania powinny
by opisane w raporcie stwierdzaj cym, w jakim stopniu dana agencja prezentuje zgodno z
europejskimi standardami przewidzianymi dla agencji zewn trznego zapewnienia jako ci
(zobacz Rozdział 2, Cz
3).
W EOSW mapa placówek kształc cych i jednostek działaj cych w ramach
zewn trznego zapewnienia jako ci szkolnictwa wy szego niew tpliwie b dzie w przyszło ci
bardziej skomplikowana. A zatem, jest wa ne, aby jednostki nieb d ce członkami ENQA
zostały uwzgl dnione w rozwa aniach na temat zapewnienia jako ci agencji. Jeszcze
wa niejsze jest, aby agencje spoza Europy posiadały otwarte mo liwo ci dokonania, według
swojego uznania, własnej oceny w oparciu o zalecane standardy europejskie. Dlatego te ,
celem niniejszego raportu nie jest ograniczenie zasi gu powy szego zalecenia do uznanych
we własnym kraju agencji europejskich, a w konsekwencji – wył cznie do obecnych lub
potencjalnych członków ENQA. Wr cz przeciwnie, mo liwo przeprowadzenia przegl du
oceniaj cego własn zgodno ze standardami europejskimi nale y zapewni tak e agencjom
pochodz cym spoza Europy, ale prowadz cym działalno w Europie albo agencjom
europejskim nieposiadaj cym krajowego wiadectwa o uznawalno ci.
Proponowane ogólne zasady dotycz ce cyklicznych przegl dów s nast puj ce:
•
Agencje zewn trznego zapewnienia jako ci ustanowione przez jedno z pa stw
sygnatariuszy Procesu Bolo skiego i przeze oficjalnie uznane jako agencje krajowe
powinny w normalnych okoliczno ciach podlega przegl dom na szczeblu krajowym,
przestrzegaj c w ten sposób zasady subsydiarno ci – nawet wówczas, gdy agencje
takie prowadz równie działalno poza granicami swojego pa stwa. Z drugiej
strony, agencje krajowe z Europy mog równie wybra przegl dy organizowane
przez ENQA w miejsce wewn trznych przegl dów w danym kraju. W ramach
przegl dów agencji nale y oceni , czy dana agencja zachowuje zgodno
z
europejskimi standardami dotycz cymi agencji zewn trznego zapewnienia jako ci.
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•

•

Agencje, które nie zostały ustanowione ani oficjalnie uznane w jednym z pa stw
sygnatariuszy Procesu Bolo skiego, mog – według własnego uznania – podj
decyzj o poddaniu si przegl dowi w oparciu o europejskie standardy dotycz ce
agencji zewn trznego zapewnienia jako ci.
Przegl dy powinny odbywa si w ramach procesu obejmuj cego: samoocen ,
dyskusj w ramach niezale nego panelu ekspertów oraz publikacj raportu.

Przegl d wewn trzny przewa nie jest inicjowany na szczeblu kraju b d agencji.
Dlatego te oczekuje si , e przegl dy agencji zazwyczaj b d miały swoje ródło w
przepisach krajowych lub wprowadzonych w danej agencji wewn trznych procesach
zapewnienia jako ci. Niniejszy raport pragnie zwróci szczególn uwag na znaczenie
przestrzegania zasady subsydiarno ci i, w zwi zku z tym, proponuje, aby ENQA – w
odniesieniu do swoich członków – podejmowała decyzj o przeprowadzeniu przegl du w
danej agencji jedynie wówczas, gdy przez 5 lat nie podj to takiej decyzji na szczeblu
krajowym ani na szczeblu samej agencji. Je eli agencja nie jest członkiem ENQA i przez 5 lat
nie podj to takiej decyzji na szczeblu krajowym ani na szczeblu samej agencji, wówczas
wszcz cie procedury przegl du jest obowi zkiem Europejskiego Komitetu ds. Rejestru.
W przypadku przegl dów zapocz tkowanych przez władze krajowe, cel mo e
oczywi cie by dosy szeroki i obejmowa wypełnienie przez agencj zada okre lonych na
szczeblu krajowym. Tym niemniej, głównym elementem niniejszej propozycji jest, aby
przegl dy – niezale nie od tego, czy zapocz tkowane na szczeblu kraju, agencji b d ENQA
– w ka dym przypadku wyra nie brały pod uwag stopie , w jakim dana agencja zachowuje
zgodno
z europejskimi standardami dotycz cymi agencji zewn trznego zapewnienia
jako ci. Podczas spotkania w listopadzie 2004 r. Zgromadzenie Ogólne ENQA postanowiło,
i kryteria członkostwa w ENQA powinny odpowiada proponowanym europejskim
standardom dotycz cym agencji zewn trznego zapewnienia jako ci. W zwi zku z tym,
przegl d agencji nie tylko poka e stopie zgodno ci z europejskimi standardami, ale
jednocze nie wska e na stopie zgodno ci z kryteriami członkostwa w ENQA.
Wreszcie, niniejszy raport podkre la, e ródłem znacznych korzy ci dla procesu
przegl du b dzie wł czenie mi dzynarodowych ekspertów dysponuj cych odpowiedni
wiedz specjalistyczn oraz do wiadczeniem.
Podejmowanie działa uzupełniaj cych po przeprowadzeniu cyklicznego przegl du
b dzie przede wszystkim obowi zkiem krajowych władz lub osób odpowiedzialnych za
agencj oraz, oczywi cie, samej agencji. ENQA wł czy si w działania uzupełniaj ce jedynie
w odniesieniu do agencji członkowskich, w przypadku których ENQA musi potwierdzi
stopie , w jakim dana agencja - według wyników przegl du - spełnia europejskie standardy
dotycz ce agencji zewn trznego zapewnienia jako ci. Konsekwencje braku zgodno ci z
powy szymi standardami b d okre lone w przepisach ENQA.
Aneks do niniejszego raportu przedstawia przykładowy schemat typowego procesu
zewn trznego przegl du agencji.

Rejestr agencji zewn trznego
działalno w Europie

zapewnienia

jako ci

prowadz cych

Przed spotkaniem ministrów w Berlinie w 2003 r. ENQA zobowi zała si do
opracowania – we współpracy ze stosownymi zainteresowanymi stronami – europejskiego
rejestru agencji zapewnienia jako ci, obejmuj cego agencje pa stwowe, prywatne i
tematyczne, prowadz ce b d zamierzaj ce prowadzi działalno w Europie.
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Rejestr miałby realizowa interesy instytucji szkolnictwa wy szego oraz rz dów
poprzez wskazanie profesjonalnych i wiarygodnych agencji zapewnienia jako ci
prowadz cych działalno w Europie. Po pierwsze, podstaw powy szych interesów jest
zło ono obszaru uznawalno ci nie-krajowych dyplomów. Przejrzysto potwierdzonego
przez uznane agencje zakresu, w jakim placówki kształc ce spełniaj standardy zapewnienia
jako ci wpłyn łaby na umocnienie procedur uznawalno ci. Po drugie, instytucje szkolnictwa
wy szego mog w coraz wi kszym zakresie zwraca si o zapewnienie jako ci do agencji
funkcjonuj cych w skali ponadnarodowej. Oczywistym jest, e rzetelny rejestr byłaby
pomocny w wyszukaniu profesjonalnych agencji.
A zatem, najcenniejszym atutem rejestru byłaby jego warto informacyjna dla
instytucji oraz pozostałych zainteresowanych stron. Ponadto rejestr mógłby sta si bardzo
u ytecznym narz dziem pozwalaj cym osi gn
przejrzysto
i porównywalno
zewn trznego zapewnienia jako ci instytucji szkolnictwa wy szego.
Z rejestru musi wynika zakres, w jakim wpisane do niego podmioty spełniaj
europejskie standardy dotycz ce agencji zewn trznego zapewnienia jako ci. Jednak e nale y
zaznaczy , e celem niniejszego raportu nie jest proponowanie, aby rejestr pełnił rol
narz dzia klasyfikuj cego.
Prawo do ubiegania si o wpis do rejestru powinno przysługiwa wszystkim agencjom
wiadcz cym usługi w Europie, w tym agencjom znajduj cym si w krajach spoza Europy lub
agencjom funkcjonuj cym w skali ponadnarodowej b d mi dzynarodowej. Agencje b d
wpisane do ró nych działów rejestru, w zale no ci od tego, czy: zostały poddane przegl dowi
typu peer review, spełniaj europejskie standardy dotycz ce agencji zewn trznego
zapewnienia jako ci i prowadz działalno wył cznie na terenie jednego b d wi cej krajów.
A zatem, rejestr mógłby by skonstruowany w nast puj cy sposób:
Dział 1. Agencje poddane przegl dowi, pogrupowane według nast puj cych kategorii:
•
Europejskie agencje krajowe, które zostały poddane przegl dowi i spełniaj wszystkie
europejskie standardy dotycz ce agencji zewn trznego zapewnienia jako ci.
•
Europejskie agencje krajowe, które zostały poddane przegl dowi, ale nie spełniaj
wszystkich europejskich standardów dotycz cych agencji zewn trznego zapewnienia
jako ci.
•
Agencje nie krajowe spoza Europy, które prowadz działalno w Europie, zostały
poddane przegl dowi i spełniaj wszystkie europejskie standardy dotycz ce agencji
zewn trznego zapewnienia jako ci.
•
Agencje nie krajowe spoza Europy, które prowadz działalno w Europie i zostały
poddane przegl dowi, ale nie spełniaj wszystkich europejskich standardów
dotycz cych agencji zewn trznego zapewnienia jako ci.
Dział 2. Agencje nie poddane przegl dowi:
•
Europejskie agencje krajowe, agencje nie krajowe oraz agencje spoza Europy, które
nie zostały poddane przegl dowi i w zwi zku z tym zostały zarejestrowane według
informacji uzyskanych ze zło onych przez siebie wniosków o wpisanie do rejestru.
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Struktura rejestru w formie graficznej przedstawia si nast puj co:
PROPONOWANA
STRUKTURA
REJESTRU
Europejskie Operatorzy
agencje
krajowi
krajowe
Operatorzy
transnarodowi
Europejskie agencje nie
krajowe
Agencje spoza Europy
prowadz ce działalno w
Europie

Poddane przegl dowi
Zgodno z
Brak zgodno ci z
europejskimi
europejskimi
standardami
standardami

Nie poddane
przegl dowi

Decyzj w sprawie wpisania do europejskiego rejestru b dzie podejmowa Europejski
Komitet ds. Rejestru. Uczyni to w oparciu o kryterium dotycz ce zgodno ci agencji z
europejskimi standardami dotycz cymi agencji zewn trznego zapewnienia jako ci, okre lonej
w wyniku przeprowadzenia cyklicznego przegl du. Nale y opracowa inne kryteria
uwzgl dniaj ce ró norodno systemów szkolnictwa wy szego.
Komitet b dzie szczupł i odbiurokratyzowan jednostk organizacyjn składaj c si
z 9 członków mianowanych przez EURASHE, ESIB, EUA, ENQA oraz organizacje
reprezentuj ce europejskich pracodawców, zwi zki zawodowe i organizacje bran owe, a
tak e przedstawicieli rz dowych. Członkowie b d wyst powa w ramach kompetencji
indywidualnych, a nie w roli upowa nionych przedstawicieli organizacji mianuj cych.
Spotkania komitetu b d odbywa si co najmniej jeden raz na 6 miesi cy, przy czym
obowi zki sekretarskie b d pełnione przez ENQA.
Jednym z pierwszych wdro eniowych zada Europejskiego Komitetu ds. Rejestru
b dzie formalizacja własno ci rejestru.
Kolejnym pilnym zadaniem Europejskiego Komitetu ds. Rejestru musi by stworzenie
niezale nego i wiarygodnego systemu odwoławczego w celu zabezpieczenia praw
podmiotów, którym odmówiono wpisu do rejestru b d które nie mog przyj takiego wpisu.
Powy szy system odwoławczy powinien stanowi element kodeksu działalno ci
sporz dzonego przez komitet w krótkim czasie po rozpocz ciu działalno ci.

Europejskie Forum Konsultacyjne
Szkolnictwa Wy szego

na

rzecz

Zapewnienia

Jako ci

Od czasu spotkania w Pradze w 2001 r. grupa E4 składaj ca si z ENQA, EUA, ESIB
oraz EURASHE odbywa regularne spotkania po wi cone omawianiu prezentowanych
pogl dów na temat Procesu Bolo skiego oraz europejskiej jako ci w szkolnictwie wy szym.
Pocz wszy od konferencji w Berlinie w 2003 r. głównym tematem spotka E4 jest realizacja
zadania zleconego przez ministrów w obszarze zapewnienia jako ci szkolnictwa wy szego.
Ta współpraca na szczeblu europejskim okazuje si konstruktywna. Dlatego te 4
wy ej wymienione organizacje postanowiły, i prace grupy E4 b d kontynuowane przez
Europejskie Forum Konsultacyjne na rzecz Zapewnienia Jako ci Szkolnictwa Wy szego.
Utworzenie takiego forum w praktyce b dzie oznacza utrwalenie obecnej współpracy
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pomi dzy ENQA, EUA, EURASHE i ESIB. W głównej mierze forum b dzie funkcjonowa
jako forum konsultacyjne i doradcze dla głównych europejskich zainteresowanych stron, w
sposób przypominaj cy dotychczasowe rozwi zania, w ramach których ka da z czterech
organizacji finansuje własne wydatki i udział w pracach bez tworzenia nowych struktur
administracyjnych. W dłu szej perspektywie czasowej w forum powinni uczestniczy
równie przedstawiciele rynku pracy.
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4

Perspektywy oraz wyzwania w przyszło ci

Niniejszy raport zawiera propozycje oraz zalecenia opracowane i zaaprobowane przez
kluczowe podmioty rodowiska zapewnienia jako ci w szkolnictwie wy szym. Ju samo
przygotowanie raportu wiadczy o osi gni ciu wspólnego porozumienia w obszarze, w
przypadku którego mogłoby si wydawa , e - ze wzgl du na ró nice w interesach
poszczególnych uczestników - takie porozumienie jest z natury mało prawdopodobne.
Przedstawione propozycje przewiduj wzrost przejrzysto ci, bezpiecze stwa i ilo ci
informacji na temat szkolnictwa wy szego dla studentów oraz społecze stwa w bardziej
ogólnym poj ciu. Równocze nie oferuj instytucjom szkolnictwa wy szego uznanie,
wiarygodno oraz mo liwo ci w zakresie zademonstrowania swojego zaanga owania w
prezentowanie wysokiej jako ci w coraz bardziej konkurencyjnym i sceptycznym rodowisku.
W przypadku agencji zapewnienia jako ci, propozycje podnosz poziom ich własnej jako ci i
wiarygodno ci, a tak e pozwalaj utworzy korzystniejsze zwi zki z poszerzon europejsk
społeczno ci zawodow .
Jednak powy sze propozycje pozostan tylko propozycjami, je eli nie b dzie im
towarzyszy skuteczna strategia wdro enia. W przypadku zatwierdzenia niniejszego raportu
podczas konferencji ministrów w Bergen, zostan podj te natychmiastowe kroki na rzecz
rozpocz cia wprowadzania w ycie niektórych z jego kluczowych elementów. Nale y
zało y , e prace nad uruchomieniem rejestru agencji zapewnienia jako ci rozpoczn si w II
połowie 2005 r., tak aby mógł on by przygotowany do bie cego funkcjonowania w 2006 r.
Sekretariat ENQA poczynił przygotowania na rzecz zapewnienia dodatkowych rodków na
ten cel. Po zako czeniu spotkania ministrów ENQA podejmie niezb dne konkretne
inicjatywy zmierzaj ce do powołania Europejskiego Komitetu ds. Rejestru. Komitet
rozpocznie swoj prac formalizuj c własno rejestru oraz opracowuj c kodeks działalno ci
w oparciu o wst pne prace zrealizowane przez ENQA wiosn 2005 r. Nale y si spodziewa ,
e pierwszy z cyklicznych przegl dów b dzie miał miejsce w 2005 r.
Jedn z pierwszych przedsi wzi b dzie tak e Europejskie Forum Konsultacyjne na
rzecz Zapewnienia Jako ci Szkolnictwa Wy szego. W ten sposób wyniki spotkania ministrów
w Bergen oraz ustanowienie forum stan si głównymi tematami nast pnego spotkania
pomi dzy ENQA a jej partnerami z grupy E4 w czerwcu 2005 r. Ponadto spotkanie omówi
przyszł współprac z pozostałymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, na przykład
przedstawicielami rynku pracy. ENQA zorganizowała równie spotkanie z innymi
europejskimi sieciami zapewnienia jako ci, które ma si odby przed kolejnym
Zgromadzeniem Ogólnym ENQA we wrze niu 2005 r.
Mo liwo szybkiego wprowadzenia w ycie niektórych propozycji niniejszego
raportu nie oznacza, i wdro enie pozostałych propozycji b dzie łatwym zadaniem.
Powszechne przyj cie standardów wewn trznego i zewn trznego zapewnienia jako ci przez
instytucje oraz agencje zajmie wi cej czasu, poniewa b dzie uzale nione od gotowo ci do
zmian i rozwoju ze strony pa stw sygnatariuszy posiadaj cych solidne systemy szkolnictwa
wy szego o długiej tradycji. Rozwi zania proponowane w tre ci standardów wewn trznego
zapewnienia jako ci b d trudnym wyzwaniem dla niektórych instytucji szkolnictwa
wy szego, zwłaszcza dla placówek o nowej i dopiero rozwijaj cej si tradycji zapewnienia
jako ci, a tak e tam, gdzie nastawienie na potrzeby studentów oraz ich przygotowanie do
wej cia na rynek pracy nie jest osadzone w kulturze instytucjonalnej. Podobnie, standardy
dotycz ce zewn trznego zapewnienia jako ci oraz samych agencji zapewnienia jako ci b d
wymagały od wszystkich uczestników, a w szczególno ci od agencji, bardzo uwa nej analizy
własnej działalno ci oraz oceny własnych praktyk na tle oczekiwa europejskich. W tym
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wzgl dzie dogodnym rozwi zaniem jest nowa procedura cyklicznych przegl dów.
Najprawdopodobniej powy sze standardy zostan powszechnie zaakceptowane dopiero
wówczas, gdy ich przyj cie zacznie przynosi zauwa alne korzy ci.
EOSW funkcjonuje w oparciu o indywidualn odpowiedzialno poszczególnych
krajów za szkolnictwo wy sze, co poci ga za sob autonomi w kwestiach zewn trznego
zapewnienia jako ci. Z tego wzgl du, niniejszy raport nie ma i nie mo e mie charakteru
regulacyjnego, ale wysuwa zalecenia i propozycje w duchu wzajemnego poszanowania
pomi dzy placówkami kształc cymi, ekspertami pochodz cymi z instytucji szkolnictwa
wy szego, w tym studentami, a tak e ministerstwami oraz agencjami zapewnienia jako ci.
By mo e niektóre z pa stw sygnatariuszy zechc zagwarantowa standardy oraz proces
przegl du w tre ci swoich ram ustawodawczych lub administracyjnych. Inne mog chcie
dłu ej zastanowi si nad odpowiednio ci takiego posuni cia, analizuj c korzy ci płyn ce ze
zmian oraz zalety pozostania przy status quo. Proponowane Europejskie Forum
Konsultacyjne na rzecz Zapewnienia Jako ci Szkolnictwa Wy szego powinno sta si
przydatnym miejscem dyskusji, debaty i nauki o nowym sposobie my lenia, do wiadczeniach
innych systemów oraz podobie stwach i ró nicach w do wiadczeniach zebranych w
poszczególnych krajach.
Ogólnie rzecz bior c, w najbli szych latach ENQA, jej partnerzy z grupy E4 oraz
pozostałe kluczowe zainteresowane strony b d musiały zmierzy si ze znaczn ilo ci
trudnej pracy. Dlatego te , niniejszy raport jasno wskazuje, i jego uko czenie nie jest
jednoznaczne z wypełnieniem bolo skiego celu w postaci wymiaru zapewnienia jako ci dla
EOSW. Do wykonania pozostaj jeszcze prace zwi zane z wprowadzeniem w ycie zalece
raportu i osi gni ciem sugerowanej kultury jako ciowej zarówno w ród instytucji szkolnictwa
wy szego, jak i agencji zewn trznego zapewnienia jako ci. Inicjatywy uruchomione dzi ki
sformułowanemu w Berlinie zadaniu b d wymaga ci głego podtrzymywania i
przekonywania, gdy tylko w ten sposób mog zagwarantowa w pełni funkcjonuj cy
europejski wymiar zapewnienia jako ci dla EOSW.
Obecnie istnieje mo liwo
stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy szego z silnymi, autonomicznymi i skutecznymi instytucjami szkolnictwa wy szego,
zdecydowanym poczuciem znaczenia jako ci oraz standardów, wła ciwymi przegl dami typu
peer review, wiarygodnymi agencjami zapewnienia jako ci, skutecznym rejestrem, a tak e
ci lejsz współprac z innymi zainteresowanymi stronami, na przykład pracodawcami.
Wykorzystanie propozycji zawartych w niniejszym raporcie w du ym stopniu sprawi, e
powy sza wizja zamieni si w rzeczywisto .
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Aneks:
Cykliczny przegl d agencji zapewnienia jako ci4 – model
teoretyczny
Poni ej przedstawiamy model b d cy proponowanym orientacyjnym schematem
procesu zewn trznego przegl du agencji zewn trznego zapewnienia jako ci, który stanowi
przykład wiarygodnego procesu potrafi cego okre li zgodno agencji zapewnienia jako ci z
europejskimi standardami. Nale y jednak zaznaczy , e ma on charakter wyja niaj cy i
informacyjny. Dlatego te zastosowany stopie szczegółowo ci prawdopodobnie jest zbyt
wysoki na potrzeby przegl du agencji. Wynika st d, e opisanego tutaj procesu w adnym
wypadku nie mo na traktowa jako standardu. Co wi cej, nale y zauwa y , e w
przedstawionym przykładzie termin „ocena” obejmuje cele i procesy. Mo na równie
stosowa terminy, takie jak „akredytacja” oraz „audyt”.
Proces obejmuje nast puj ce elementy:
•
sformułowanie zakresu wymaga i obowi zków oraz reguł post powania na potrzeby
przegl du;
•
nominowanie i wyznaczenie panelu ekspertów;
•
dokonanie samooceny przez agencj ;
•
kontrola na miejscu;
•
przygotowanie i dostarczenie raportu.

1. Zakres wymaga i obowi zków
Zakres wymaga i obowi zków musi wskazywa cele przegl du pod wzgl dem
punktów widzenia i interesów władz, zainteresowanych stron oraz samej agencji. Nale y
uwzgl dni wszystkie główne zadania i czynno ci agencji – w sposób, z którego wynika, e
nie ma adnych ukrytych działa .

2. Samoocena
2.1 Ogólne informacje, które agencja musi przekaza jako podstaw oceny

Poznanie uwarunkowa pracy agencji wymaga podania informacji o charakterze
ogólnym. W tej cz ci nale y uwzgl dni nast puj ce kwestie:

2.1.1 Krótka charakterystyka krajowego systemu szkolnictwa wy szego, w tym:
•
struktura kształcenia;
•
struktura instytucjonalna;
•
procedury oraz strony zaanga owane w ustalanie nowych przedmiotów, programów i
instytucji;
•
inne procedury w zakresie zapewnienia jako ci;
•
status instytucji szkolnictwa wy szego w stosunku do władz rz dowych.

4

Struktura niniejszego aneksu przypomina struktur dokumentu opisanego w niedawnym czasie w podr czniku
projektu dotycz cego wzajemnej uznawalno ci agencji zapewnienia jako ci w pa stwach nordyckich.
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2.1.2 Krótki opis historii danej agencji oraz ogólnej oceny szkolnictwa wy szego:
•
deklaracja programowa;
•
ustanowienie agencji (rz d, instytucje szkolnictwa wy szego, inne organy);
•
opis ram prawnych oraz innych oficjalnych przepisów dotycz cych agencji (np.
ustawy parlamentarne, rozporz dzenia lub dekrety ministerialne);
•
finansowanie agencji;
•
przyznanie prawa do wszczynania procedury ocen;
•
wewn trzna organizacja agencji, w tym procedury dotycz ce powoływania i składu
zarz du/rady;
•
inne obowi zki agencji (oprócz oceny szkolnictwa wy szego);
•
mi dzynarodowa działalno agencji, w tym oficjalne porozumienia, a tak e inne
działania, na przykład udział w konferencjach, grupach roboczych i wymianie
personelu;
•
rola agencji w działaniach uzupełniaj cych podejmowanych po dokonaniu oceny:
konsekwencje i sankcje.

2.2 Realizowane przez agencj zewn trzne zapewnienie jako ci

Nale y dostarczy dane, z których wynika, e agencja regularnie podejmuje działania
w zakresie zewn trznego zapewnienia jako ci instytucji b d programów szkolnictwa
wy szego. Działania te powinny obejmowa ocen , akredytacj , przegl d lub audyt oraz
wchodzi w skład podstawowych funkcji agencji.
Termin „regularnie” oznacza, e oceny s planowane w oparciu o systematyczn
procedur , a w ostatnich dwóch latach przeprowadzono kilka ocen jako ci.
Powy sze dane powinny obejmowa :
•
opis metodologicznego zakresu działania agencji;
•
dane na temat liczby przeprowadzonych ocen jako ci oraz liczby ocenionych
jednostek.

2.3 Stosowana przez agencj metoda oceny
2.3.1 Ogólne informacje
Okre lenie, czy agencja prowadzi działalno w oparciu o przejrzyste procedury
metodologiczne, wymaga opisu ogólnego planowania oceny oraz innych podstawowych
kwestii.
Taki opis powinien obejmowa nast puj ce elementy:
•
procedury dotycz ce informowania i komunikacji z ocenianymi instytucjami;
•
strategia agencji w zakresie uczestnictwa studentów;
•
procedury zwi zane z ustaleniem zakresu wymaga i obowi zków / planu projektu
odno nie do pojedynczej oceny;
•
układ odniesienia dla oceny (wst pnie okre lone kryteria, dokumenty prawne,
przedmiotowe mierniki, standardy zawodowe, podane cele ocenianej instytucji);
•
zakres, w jakim elementy metodologiczne zmodyfikowano dla konkretnych
przegl dów.
2.3.2 Elementy metodologii
Opis, z którego wynika, i realizowana przez agencj metodologia jest ustalona z
wyprzedzeniem i powszechnie dost pna, a wyniki równie s powszechnie dost pne.
Elementy metodologii:
•
samoocena lub równorz dna procedura danego podmiotu oceny;
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•
•

zewn trzna ocena dokonana przez grup ekspertów oraz w formie kontroli na miejscu
(według uznania agencji);
publikacja raportu zawieraj cego powszechnie dost pne rezultaty;

Agencja mo e tak e opracowa i stosowa inne metodologie odpowiednie dla celów
szczególnych.
Decyzje oraz raporty agencji s spójne pod wzgl dem zasad i wymaga , nawet
wówczas gdy decyzje s podejmowane przez ró ne grupy.
Je eli agencja podejmuje decyzje w zakresie oceniania, wówczas niezb dny jest
system odwoławczy. T metodologi stosuje si według potrzeb agencji.
Je eli agencja chce wydawa zalecenia i/lub warunkowe uchwały, wówczas musi
posiada procedur uzupełniaj c w celu kontroli wdra anych czynno ci.
2.3.3 Opis roli zewn trznej grupy ekspertów
Opis roli zewn trznej grupy ekspertów powinien obejmowa :
•
procedury dotycz ce nominowania i powoływania ekspertów, w tym kryteria w
zakresie wykorzystywania zagranicznych ekspertów, oraz przedstawicieli
zainteresowanych stron, takich jak pracodawcy i studenci;
•
metody instrukta u i szkole dla ekspertów;
•
spotkania ekspertów: liczba, zakres oraz harmonogram w stosunku do ogólnego
procesu oceny;
•
podział pracy pomi dzy agencj i ekspertów;
•
rol personelu agencji w ocenach;
•
okre lanie i wyznaczanie członka(-ów) personelu agencji odpowiedzialnych za ocen .
2.3.4 Dokumentacja
Okre lenie procedur zwi zanych z samoocen agencji i kontrolami na miejscu
wymaga scharakteryzowania stosowanych w agencji procedur dotycz cych gromadzenia
dokumentacji:
2.3.4.1 Opis procedur zwi zanych z samoocen
Powy szy opis powinien obejmowa :
•
opis tre ci we wskazówkach przedstawionych przez agencj ;
•
przedstawione przez agencj propozycje formalne;
•
wymagania dotycz ce składu zespołów ds. samooceny, w tym rola studentów;
•
szkolenia/informacje dla zespołów ds. samooceny;
•
czas przeznaczony na przeprowadzenie samooceny.
2.3.4.2 Opis procedur zwi zanych z kontrol na miejscu
Powy szy opis powinien obejmowa :
•
kwestionariusze / protokoły wywiadu;
•
zasady dotycz ce selekcji uczestników / informatorów (kategorie oraz konkretni
uczestnicy);
•
zasady dotycz ce czasu trwania kontroli;
•
liczba spotka oraz ich przeci tny czas trwania;
•
dokumentacja dotycz ca spotka (dokumenty wewn trzne/zewn trzne, protokoły,
stenogramy itp.);
•
metody robocze zewn trznej grupy ekspertów.
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2.3.4.3 Raporty
Dokumentacja powinna obejmowa nast puj ce informacje na temat raportów:
•
cel raportu;
•
przygotowanie raportu (personel agencji b d eksperci);
•
format raportu (wzór oraz długo );
•
tre raportu (dokumentacja lub tylko analiza/zalecenia);
•
zasady uzyskiwania od ocenianych stron opinii zwrotnych na temat projektu raportu;
•
procedury oraz polityka w zakresie publikacji (np. sposób współpracy z mediami);
•
natychmiastowe działania uzupełniaj ce (np. seminaria i konferencje);
•
długofalowe działania uzupełniaj ce (np. dodatkowa ocena lub kontrola).
2.3.5 System odwoławczy
Agencja prowadzi ewidencj dotycz c metody odwoła od swoich decyzji oraz
sposobów, w jaki metody te s stosowane według potrzeb agencji. Dokumentacja musi
wskazywa , w jakim stopniu system odwoławczy opiera si na procesie przesłuchania, w
ramach którego agencja mo e zapewni ocenianym osobom mo liwo wyra enia uwag oraz
zadania pyta na temat rezultatów oceny.
Zasadniczo agencja ma obowi zek wykaza , e system odwoławczy daje ocenianym
osobom okazj do wygłoszenia opinii co do rezultatów oceny.

2.4 Dokumentacja dodatkowa
Dokumentacja dodatkowa powinna zawiera opis stosowania ankiet, materiałów
statystycznych lub innych rodzajów dokumentów, których nie wymieniono w tre ci innych
postanowie . Materiały te powinny by powszechnie dost pne.

2.5 Procedury dotycz ce systemu jako ci dla agencji

Agencja ma obowi zek udokumentowa , i wprowadziła w ycie mechanizmy
wewn trznego zapewnienia jako ci, odpowiadaj ce mechanizmom przewidzianym w tre ci
europejskich standardów dotycz cych agencji zewn trznego zapewnienia jako ci.

2.6 Uwagi ko cowe

W celu opisania potencjału agencji w zakresie dostosowania si do nowych wymaga
i tendencji oraz w celu trwałej poprawy jej działa przy zachowaniu solidnych i
wiarygodnych ram metodologicznych oraz modelu zarz dzania, niezb dna jest analiza
mocnych i słabych stron agencji, a tak e jej szans i zagro e .

3. Wskazówki dla zewn trznego panelu ekspertów
Poni sze wskazówki opisuj oczekiwania wobec zewn trznego panelu ekspertów.
Dotycz one informacji na temat:
•
powoływania panelu i jego ogólnej organizacji;
•
kontroli na miejscu;
•
przygotowania raportu.
Jak ju opisano powy ej, oceniana agencja powinna przedstawi raport na temat
samooceny według przekazanych wskazówek. Dane na temat samooceny nale y przesła
zewn trznemu panelowi ekspertów nie pó niej ni 1 miesi c przed wizyt kontroln .
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3.1 Powoływanie zewn trznego panelu ekspertów

Niniejszy punkt dotyczy powoływania ekspertów, którzy powinni przeprowadzi
ocen . Zewn trzna grupa ekspertów powinna składa si z nast puj cych ekspertów:
•
jeden b d dwóch (mi dzynarodowych) ekspertów ds. zapewnienia jako ci;
•
przedstawiciel instytucji szkolnictwa wy szego (członek krajowy);
•
(krajowy) członek grupy studentów;
•
członek zainteresowanych stron (na przykład, pracodawca - członek krajowy).
Jeden z powy szych ekspertów powinien zosta wybrany Przewodnicz cym
zewn trznego panelu ekspertów.
Zaleca si tak e, aby skład panelu był uzupełniony o osob , która – działaj c w sposób
niezale ny od agencji – b dzie pełni funkcj sekretarza.
Kandydatury ekspertów mog by zgłaszane przez agencje, zainteresowane strony
b d lokalne władze, ale jest niezmiernie wa ne, aby – w celu zagwarantowania
wiarygodno ci i rzetelno ci przegl du – zadanie wyznaczenia ekspertów zostało przekazane
osobie trzeciej spoza zainteresowanej agencji. Tak osob trzeci mo e by na przykład
ENQA b d agencja niebior ca udziału w danym procesie. Podstaw uznania ekspertów
powinna by deklaracja o ich niezale no ci. Tym niemniej, oceniana agencja powinna mie
mo liwo wyra enia uwag na temat ostatecznego składu panelu.

3.2 Kontrola na miejscu

W celu dokonania kontroli na miejscu nale y umo liwi przeprowadzenie procedury opartej
na nast puj cych zało eniach:
Zaleca si , aby kontrola - ł cznie z przygotowaniami i działaniami uzupełniaj cymi trwała 2-3 dni, w zale no ci od wiedzy, jak panel dokonuj cy zewn trznego przegl du
posiada na temat ocenianej agencji oraz jej uwarunkowa . W dniu poprzedzaj cym kontrol
członkowie panelu spotkaj si , aby uzgodni wszelkie istotne kwestie. Celem kontroli na
miejscu jest nadanie wa no ci samoocenie. Cel ten powinien by brany pod uwag podczas
opracowywania wskazówek dotycz cych wywiadów.
Wizyta kontrolna mo e obejmowa odr bne spotkania z członkami zarz du agencji,
kierownictwem, personelem, ekspertami, gestorami / głównymi zainteresowanymi stronami
oraz przedstawicielami ocenianych instytucji na szczeblu kierownictwa, a tak e z członkami
wewn trznych komitetów ds. samooceny.

3.3 Przygotowanie raportu

Raport musi nie tylko spełnia ogólny zakres wymaga i obowi zków, ale tak e by w
precyzyjny sposób zorientowany na zgodno z europejskimi standardami dotycz cymi
agencji zewn trznego zapewnienia jako ci - zgodnie z tre ci protokołu z samooceny - a tak e
z mo liwo ciami i zaleceniami w zakresie przyszłych udoskonale .
Po zako czeniu wizyty kontrolnej zewn trzny panel ekspertów przygotowuje projekt
raportu przy wsparciu ze strony sekretarza. Ostateczn wersj raportu nale y przesła
ocenianej agencji, aby uzyska uwagi na temat faktycznych bł dów.
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