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Wskaźniki jakości kształcenia i uczenia się w szkole wyższej 

 

Wtorek, 20 października 2020, g. 11.30 - 13.00 
 
11:15 – 11:30      Dołączenie uczestników 

11:30 – 11:45      Wskaźniki w systemie Zarządzania Jakością Kształcenia UJ 
dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ, Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia 

11:45 – 12:00      Projekt SQELT: założenia i realizacja 
mgr Piotr Ciesielski 

12:00 – 12:30      Wskaźniki jakości kształcenia i uczenia się w szkole wyższej: praktyki, oczekiwania, pro-

pozycje 
mgr Agnieszka Feliks-Długosz 

12:30 – 12:45      Zarządzanie danymi dotyczącymi kształcenia i uczenia się w szkole wyższej: potrzeby 

i wyzwania 
mgr Piotr Ciesielski 

12:45 – 13:00     Dyskusja i podsumowanie 

 Prosimy o zarejestrowanie swojego udziału w formularzu online. 

 Równocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego propono-

wanego zestawu wskaźników kształcenia i uczenia się w szkole wyższej. Kwestionariusz jest anonimowy, jego wypełnienie nie jest warunkiem udziału w webinarium. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą 
w przygotowaniu dokumentu podsumowującego dyskusję na temat wskaźników wykorzystywanych przez 

uczelnie w procesie jakości kształcenia. 

 
KONTAKT: Piotr Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, email: piotr.ciesielski@uj.edu.pl 
 

The European Commission support for this International Evaluation Workshop does not constitute an endorsement of the contents which re-

flects the views only of the organisers and authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.  
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Wskaźniki jakości kształcenia 
i uczenia się w szkole wyższej

Webinar SQELT, 20.10.2020 r.
Euro-Region Workshop Poland



Agenda

11:30 – 11:45 Wskaźniki w systemie Zarządzania Jakością Kształcenia UJ
dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ, Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia

11:45 – 12:00 Projekt SQELT: założenia i realizacja
mgr Piotr Ciesielski

12:00 – 12:30 Wskaźniki jakości kształcenia i uczenia się w szkole wyższej: praktyki, 
oczekiwania, propozycje
mgr Agnieszka Feliks-Długosz

12:30 – 12:45 Zarządzanie danymi dotyczącymi kształcenia i uczenia się w szkole
wyższej: potrzeby i wyzwania
mgr Piotr Ciesielski

12:45 – 13:00 Dyskusja i podsumowanie



Wskaźniki w systemie Zarządzania Jakością 
Kształcenia UJ
Założenia

dr hab. inż. Justyna M. Bugaj
przy współudziale: dr Agnieszki Kowalskiej
Webinar SQELT, 20.10.2020 r.
Euro-Region Workshop Poland
Wskaźniki jakości kształcenia w szkole wyższej



Cykl jakości

P – PLAN – planuj: politykę jakości, cele jakościowe, 
zadania;

D – DO – wykonaj: zrealizuj to co zaplanowałeś;
C – CHECK – sprawdź: to co zrobiłeś (zmierz, 
monitoruj w trakcie wykonywania, dokonaj 

analizy danych);

A – ACT – działaj: dokonaj korekty, 
zapobiegaj trudnościom, dokonaj zmian w systemie.

www.strated.pl



Definicje 

• SZJ - zbiór procesów, zadań, działań i relacji między nimi, 
przyczyniających się do poprawy jakości dydaktyki  i jakości 
studiowania

by pracowało się najlepiej

i by studiowało się najlepiej

• Jakość - dążenie do doskonałości:

- aspekt psychologiczno-kulturowy: wartości, postawy, 
np. zaangażowanie; oczekiwania

- aspekt strukturalno-organizacyjny: procesy 

wspomagające, ulepszające i koordynujące pracę, angażujące pracowników i 
studentów w doskonalenie jakości pracy i studiowania



Założenia do systemu

• Nasz system jest więcej niż sumą dwóch 

perspektyw 

• Nasz system składa się 
z dwóch wymiarów

• Nasz system zbudowany jest 

z czterech przenikających się poziomów



Dwie perspektywy

Jakość pracy –
Perspektywa pracownika i uczelni jako całości

Jakość studiowania –
Perspektywa studenta



Dwa wymiary

Formalny-na który składają się głównie zewnętrzne i 
wewnętrzne akty prawne, procedury, działania, zadania, 
obowiązki 
(np. odpowiedzialne wykonywanie powierzonej pracy) i prawa 

(np. do dobrych warunków pracy, do otrzymania godziwego 

wynagrodzenia)

Nieformalny-na który składają się głównie Nasze 
postawy, zachowania, wartości, w tym stosunek do pracy i 
pracodawcy, 

(np. rzetelność, solidność – obowiązek, szacunek, autorytet)



Cztery poziomy systemu 

zarządzania jakością kształcenia UJ

Poziom przedmiotu

Poziom programu kształcenia

Poziom dyscypliny/ 

wydziału

Poziom uniwersytecki

operacyjny najniższy

strategiczny najwyższy

Formalne zapisy/ osoba odpowiedzialna:

sylabus/ 

koordynator studiów

regulamin studiów/ program studiów

kierownik studiów

regulamin studiów, program studiów/

dziekan

regulamin studiów

rektor/

pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia



Poziom przedmiotu

Koordynator przedmiotu/ 

nauczyciel akademicki

Przygotowanie sylabusa/

Aktualizacja sylabusa
Weryfikacja treści kształcenia
Weryfikacja metod dydaktycznych

Weryfikacja metod i narzędzi oceniania

Ocena Zajęć
Dydaktycznych/
hospitacje zajęć/ 

inne metody i narzędzia oceny

Rozliczenie zajęć
w sesji i sesji poprawkowej

Podsumowanie pracy
dydaktycznej i naukowej

w danym roku akademickim/

rozmowa z kierownikiem studiów/

dyr ds.dydaktycznych/ dziekanem/ itp.

Przygotowanierekomendacji/

konkluzji do wykorzystania/

zastosowania w nowym roku akademickim

Realizacja zajęć dydaktycznych
Organizacja zajęć
Plan i harmonogram zajęć
Ewaluacja zajęć



Przykładowe wskaźniki i analizy poziomu 1
(przedmiotu)

• Liczba osób wpisanych na przedmiot /liczba osób 

zdających przedmiot: w terminie

• Liczba osób powtarzających przedmiot
• analiza komentarzy z OZD i BSS

Ewentualnie:

- Analiza trudności przedmiotu



Poziom programu studiów

Koordynator kierunku studiów/

zespół kierunku studiów/ 
kierownik kierunku studiów

Sumaryczna Ocena Zajęć/
Przygotowanie rekomendacji 

zmian w wyniku 

opinii studentów

Przegląd efektów

uczenia się (dokument)

Aktualizacja sylabusów/ 

treści i efektów uczenia się/ 

sposobów oceniania/

harmonogramu studiów

Uwzględnienie opinii

pracodawców i absolwentów

Przygotowanie i zaplanowanie 

wdrożenia rekomendacji 
w programie studiów

Przygotowanie i przeprowadzenie

spotkania dydaktycznego
z rekomendacjami dotyczącymi
zmian w harmonogramie/planie/ 

realizacji kierunku studiów w przyszłości

Ocena Jakości kształcenia na kierunku
• Program kształcenia
• Umiędzynarodowienia
• Kompetencji kadry prowadzącej zajęcia
• Wsparcie studentów

• Współpraca z otoczeniem

• Infrastruktura



Wskaźniki i analizy poziomu 2 
(kierunku kształcenia)

• Wskaźnik atrakcyjności kierunku (liczba osób na jedno miejsce)

• Wskaźniki umiędzynarodowienia kierunku

• Stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym 

kierunku

• Stosunek liczby studentów zapisanych na kierunek do liczby osób wpisanych na 

2 semestr (/na 2 rok studiów) –liczba „duchów”

• Stosunek liczby studentów przyjętych na dany kierunek do liczby studentów 
kończących dany kierunek w terminie (/po terminie)

• Liczba studentów otrzymujących stypendia (dla grup poszczególnych 
stypendiów: socjalnych, za wyniki w nauce, innych)

• Analiza wyników SONA, OZD, BSS i innych dla kierunku kształcenia

Kierownik kierunku studiów/ koordynator kierunku studiów /zespół kierunku studiów



Poziom dyscypliny

wydziałowa/ (między)dyscyplinowa komisja ds jakości kształcenia
wydziałowy/ (między)dyscyplinowy zespół dydaktyczny/ dziekan

Sumaryczna Ocena Zajęć Dydaktycznych

Ocena i rekomendacja absolwentów

i pracodawców

Analiza prowadzonych programów w dyscyplinie /

decyzje o tworzeniu nowych/ 

wygaszaniu/zamykaniu starych kierunków

Analiza pracy naukowej

nauczycieli akademickich/
wpływ na prowadzoną dydaktykę
również w szkołach doktorskich

Uzależnienie prowadzenia programów

w dyscyplinie od oceny badań

Zaplanowanie i wdrożenie 
rekomendacji dotyczących 
zmian na kierunkach 

i w programach studiów/

ukierunkowanego rozwoju pracowników 

prowadzących zjęcia w dyscyplinie/itd.

Ocena Jakości kształcenia w dyscyplinie
Analiza wskaźników dotyczących
• Program kształcenia
• Umiędzynarodowienia
• Kompetencji kadry prowadzącej zajęcia
• Wsparcie studentów

• Współpraca z otoczeniem

• Infrastruktury



Wskaźniki i analizy poziomu 3 
(dyscypliny/ wydziału)

• wskaźnik umiędzynarodowienia poszczególnych dyscyplin
- liczba programów międzynarodowych 
- liczba przyjętych studentów polskich do liczby przyjętych cudzoziemców; 
- liczba studentów w ramach programu ERASMUS, w ramach innych 

programów

• wskaźnik atrakcyjności dyscyplin (w obszarze kształcenia 
i badań podstawowych)

• liczba uruchomionych do liczby zlikwidowanych programów 

kształcenia w danej dyscyplinie

wydziałowa/ (między)dyscyplinowa komisja ds jakości kształcenia
wydziałowy/ (między)dyscyplinowy zespół dydaktyczny/ dziekan



Poziom uniwersytecki

Prorektor ds dydaktycznych

Pełnomocnik ds jakości kształcenia
CWD

Analiza wskaźników wewnętrznych
dotyczących zarządzania jakością

Monitorowanie i kontrola realizacji

zadań jakościowych

Wsparcie organizacyjne

realizacji zadań jakościowych
na niższych poziomach Przygotowanierekomendacji

działań i dobrych praktyk

Reprezentowanie uczelni w sprawach

dotyczących akredytacji krajowych

I zagranicznych

Ustalanie i monitorowanie polityki 

jakości kształcenia w uniwersytecie



Wskaźniki poziomu 4 
(strategicznego; uniwersyteckiego)

• Analiza wskaźników wynikających z realizacji strategii 
uniwersytetu

• Analiza wskaźników uogólnionych z dyscyplin:
- Wskaźniki atrakcyjności programów w dyscyplinach
- Wskaźnik liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich
- Wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni
- Wskaźnik atrakcyjności szkół doktorskich w dyscyplinach 

Rektor/ osoba wydelegowana do tych zadań



Poziom przedmiotu

Poziom programu studiów

Poziom dyscypliny

Poziom Uniwersytecki

System zarządzania jakoścą kształcenia UJ



Dziękuję za uwagę!

j.bugaj@uj.edu.pl



Projekt SQELT: założenia i realizacja

Piotr Ciesielski
Webinar SQELT, 20.10.2020 r.
Euro-Region Workshop Poland
Wskaźniki jakości kształcenia w szkole wyższej



Sustainable Quality Enhancement in Higher Education Learning 
and Teaching (SQELT) 
Integrative Core Dataset and Performance Data Analytics

Zrównoważone doskonalenie jakości w szkolnictwie wyższym
Zintegrowany zbiór danych podstawowych i analityka efektywności

Projekt realizowany ze środków programu 
ERASMUS + Program europejski na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 
Typ projektu: Partnerstwa strategiczne



uczelnie partnerskiekoordynacja

Uczestnicy projektu

eksperci



Cele projektu

• Opracowanie kompleksowego zestawu wskaźników wydajności (Performance Indicators) 
do oceny jakości kształcenia (Learning and Teaching) w szkole wyższej

– z uwzględnieniem wskaźników (PI) podstawowych i złożonych, również jakościowych
– z uwzględnieniem obu elementów kształcenia, tj. nauczania i uczenia się (L&T)

Inspiracje 
dla SQELT

Assessment of Learning 
Outcomes in Higher 
Education (AHELO)

U-Multirank

National Student Survey 
(Higher Education Funding 

Council for England)

The Irish Surveyof Student 
Engagement (ISSE)

Australian Quality 
Indicators for Learning 

and Teaching

National Survey of 
Student Engagement 
(Indiana University)



Cele projektu

• Opracowanie ram dla zarządzania danymi dotyczącymi kształcenia na uczelni 
(Performance Data Governance & Management)

z uwzględnieniem m.in.: 
– polityki i strategii uczelni,

– uwarunkowań i dostępnych zasobów, 
– zakresu i sposobu przetwarzania danych, 

– bezpieczeństwa i etyki danych.

• Benchlearning uczelni partnerskich

– z uwzględnieniem PDGM, PI, Learning Analytics, zaangażowania interesariuszy, rozwiązań IT, 
zasobów uczelni



Plan projektu



Rezultaty projektu

✓ [O20] Questionnaire (dokument roboczy)

✓ [O1] Benchlearning Reports

✓ [O3] Baseline Reports

✓ [O4] Comprehensive PI set (dokument roboczy)

✓ [O5] Comprehensive PI set (dokument roboczy)

✓ [O6] Comprehensive PI set (dokument roboczy)

✓ [O7] Evaluation Report (dokument roboczy)

✓ [O8] PDGM/LA Ethics

✓ [O9] Comprehensive PI set (w trakcie)

✓ [O10] Endline Reports (w trakcie)

✓ [O11] PDGM Policy/ SQELT Manual (w trakcie)

✓ [O12] Publications

https://survey.evalag.de/index.php/761652?lang=en 



Wskaźniki jakości kształcenia i uczenia się w szkole 
wyższej: praktyki, oczekiwania, propozycje

Agnieszka Feliks-Długosz
Webinar SQELT, 20.10.2020 r.
Euro-Region Workshop Poland
Wskaźniki jakości kształcenia w szkole wyższej



Ocena zestawu wskaźników w uczelniach partnerskich

✓ Wywiady grupowe (FGI)

✓ Studenci

✓ Nauczyciele

✓ Wywiady indywidualne

✓ Menedżerowie
✓ Ocena przydatności wskaźników i wiedzy na temat zbierania danych

ogrom 
danych

jak je 
zbierać

jak je 
mądrze 

wykorzystać
„siedzenie 
w głowie”



Ocena zestawu 
wskaźników 
w uczelniach 
partnerskich



Ocena zestawu wskaźników w uczelniach partnerskich



Zestaw nr 4 - uwagi

✓ wskaźniki wymagają 
operacjonalizacji na potrzeby 
pomiaru

✓ wskaźniki mogą być różnie 
interpretowane

✓ zestaw jest propozycją, która nie 
musi być wykorzystywana w całości, 
a raczej dostosowana do potrzeb, 
nie oznacza to również, że jest 
kompletny

✓ wskaźniki mogą być mierzone na 
różnych poziomach organizacyjnych 
(wydział/instytut/program)

✓ wskaźniki są nazwane i opisane 
skrótowo, w mniej lub bardziej 
precyzyjny sposób

czy jest chociaż 
jeden wskaźnik 
uniwersalny dla 
całego środowiska 
akademickiego

?



4 grupy wskaźników

kompetencje 
i procesy związane 

z nauczaniem
(teaching)

kompetencje 
i procesy związane 

z uczeniem się
(learning)

efekty uczenia się, 
przyrost wiedzy i 

sposób ich 
pomiaru

środowisko 
nauczania 

i uczenia się



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

obciążenie kadry dydaktycznej

jakość i zaangażowanie personelu

kontakt z otoczeniem pracy



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

obciążenie kadry 
dydaktycznej

oficjalne (średnie roczne/semestralne zaangażowanie w pracy w godzinach na 
tydzień na program/dziedzinę itp.)

realne (średnie roczne/semestralne obciążenie w godzinach na tydzień na 

program/dziedzinę itp.)

jakość
i zaangażowanie 

personelu

umiejętności dydaktyczne

rekrutacja nauczycieli

publikacje i prezentacje

kompetencje personelu dydaktycznego

treść i struktura oferowanych kursów

nowatorskie nauczanie

specjalne kompetencje kadry nauczycielskiej w medycynie

ogólna jakość doświadczenia ucznia w nauczaniu



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

umiejętności 
dydaktyczne

odsetek nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym

odsetek nauczycieli, którzy brali udział w szkoleniu doskonalącymumiejętności 
dydaktyczne

odsetek kadry nauczycielskiej, która uczestniczyła w systemachwzajemnego 

wsparcia dla kadry nauczycielskiej

odsetek kadry nauczycielskiej, która uczestniczyła w obserwacjinauczania

rekrutacja 
nauczycieli

jakość kursów w jakich uczestniczyli kandydaci na nauczycieli

jakość procedur rekrutacyjnych (kryteria, przebieg procesu)

Termin „odsetek” użyty w prezentacji to uproszczenie, które należy rozumieć jako liczbę i/lub odsetek 
wykazywane w kontekście kierunku /programu studiów /wydziału /instytutu



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

publikacje 
i prezentacje

liczba i/lub % nierecenzowanych publikacji

liczba i/lub % recenzowanych publikacji

liczba i/lub % publikacji z podwójnie ślepą recenzją

liczba i/lub % nierecenzowanych prezentacji na konferencjach

liczba i/lub % recenzowanych prezentacji

liczba i/lub % prezentacji z podwójnie ślepą recenzją



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

kompetencje 
personelu 

dydaktycznego

kompetencje przedmiotowe

kompetencje metodologiczne

kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego

umiejętności cyfrowe (digital skills)

kompetencje społeczne (np. kompetencje zespołowe, komunikacyjne i przywódcze)

szacunek do studentów i zainteresowanie studentami



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

kompetencje 
personelu 

dydaktycznego 

– cd.

zachęcanie studentów do samodzielnego, krytycznego myślenia i działania

kompetencje dydaktyczne oraz wiedza i umiejętności pedagogiczne (np. znajomość 
modeli nauczania i procesów uczenia się)

wrażliwość na poziom kursu i postęp

informacje zwrotne do studentów (np. dotyczące bieżącej pracy, 
testów, ukończonych zadań)

jakość kursów (np. związek kursów z programem nauczania, przekazywanie wiedzy 

i umiejętności, przygotowanie nauczyciela)



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

treść
i struktura

oferowanych 

kursów

zgodność treści kursów z syllabusem

aktualność treści kursów

Ilość treści, jakość i sposób ich przekazania dostosowane zapotrzebowania 

zgłoszonego przez studentów

kompatybilność studiów z pracą



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

nauczanie 
cutting-edge

używanie aktualnej wiedzy, wyników badań

organizacja
kursu

elastyczność (wymagania, czas i miejsce zajęć, sposób oceniania itp.)

specjalne
kompetencje 

kadry

nauczycielskiej 
w medycynie

jakość zajęć przy łóżku pacjenta

Integracja teorii z praktyką

dostępność i jakość laboratoriów

ogólna jakość
doświadczenia 

ucznia 

w nauczaniu

ogólne zadowolenie ze studiów



I. Kompetencje i procesy związane z nauczaniem (teaching)

kontakt z 
otoczeniem 

pracy

(staże, 
zdobywanie 

praktycznego 
doświadczenia 
zawodowego)

liczba i/lub procent studiów, które mają obowiązkowe staże

liczba i/lub procent obowiązkowych staży na program studiów

liczba i/lub procent godzin związanych ze stażami na program studiów

liczba i/lub procent punktów ECTS związanych ze stażami na program studiów

zawarcie staży w programie studiów



II. Kompetencje i procesy związane z uczeniem się (learning)

nauka i zaangażowanie studentów



II. Kompetencje i procesy związane z uczeniem się (learning)

wykonanie 
zajęć

oceny i punkty ECTS uzyskane przez studentów w trakcie studiów

odsetek punktów ECTS przyznanych z tytułu innych działań związanych 
z programem studiów (np. wolontariaty)

egzaminy 
dyplomowe

wyniki egzaminów dyplomowych

odsetek tytułów zawodowych i stopni doktora uzyskanych w trakcie 
roku akademickiego wg kierunku /programu studiów /wydziału /instytutu
doświadczenie i kompetencje w zakresie kształcenia ustawicznego i uczenia się 
przez całe życie
jakość kursów (np. związek kursów z programem nauczania, przekazywanie wiedzy 

i umiejętności, przygotowanie nauczyciela)



II. Kompetencje i procesy związane z uczeniem się

obciążenie 
studenta

rzeczywiste obciążenie studenta (rozumiane jako złożony wskaźnik uwzględniający 
m.in. liczbę godzin zajęć i liczbę kursów realizowanych w trakcie semestru, dane 
gromadzone w ramach Learning Analytics, oceny ekspertów)

Interakcje 
z treściami 
nauczania

przeciętna długość trwania jednorazowej interakcji z aktywnościami w ramach 
kursu

przeciętna długość trwania jednorazowej interakcji z treściami w ramach kursu

liczba kontaktów z treściami kursu podejmowanych przez studenta

motywacja 
studenta

dyspozycje, wartości i postawy studentów (rozumiane jako złożony wskaźnik 
bazujący na deskryptorach pedagogicznych)

jakość 
doświadczenia 

uczenia się
satysfakcja z procesu uczenia się



III. Efekty uczenia się, przyrost wiedzy i sposób ich pomiaru

sukces studenta

kontakt z otoczeniem pracy

zatrudnienie

dostosowanie programów 
studiów

wyniki studentów 
w odniesieniu do kompetencji

ocena efektów uczenia się

satysfakcja ze studiowania



III. Efekty uczenia się, przyrost wiedzy i sposób ich pomiaru

Termin „odsetek” użyty w prezentacji to uproszczenie, które należy rozumieć jako liczbę i/lub odsetek 
wykazywane w kontekście kierunku /programu studiów /wydziału /instytutu

Wykonanie 
zajęć

oceny i punkty ECTS uzyskane przez studentów w trakcie studiów

odsetek punktów ECTS przyznanych z tytułu innych działań związanych z 
programem studiów (np. wolontariaty)

Egzaminy 
dyplomowe

wyniki egzaminów dyplomowych

odsetek tytułów zawodowych i stopni doktora uzyskanych w trakcie roku 
akademickiego

odsetek stopni doktora (lub równoważnych) uzyskanych w trakcie roku przez 
zagranicznych doktorantów

Ukończenie 
studiów

odsetek studentów, którzy nie ukończyli rozpoczętych modułów programu
odsetek studentów, którzy nie ukończyli pierwszego roku studiów
odsetek studentów, którzy nie ukończyli studiów (licencjackich /magisterskich 
/doktoranckich) w planowanym czasie trwania programu

odsetek studentów, którzy nie ukończyli studiów (licencjackich /magisterskich 
/doktoranckich)



III. Efekty uczenia się, przyrost wiedzy i sposób ich pomiaru

Rezygnacje

odsetek studentów, którzy zrezygnowali ze studiów w trakcie roku akademickiego

odsetek studentów, którzy zamierzają zrezygnować ze studiów w trakcie roku 
akademickiego

odsetek studentów, którzy zamierzają przenieść się na inną uczelnię w trakcie roku 
akademickiego

odsetek studentów, którzy zamierzają zrezygnować ze studiowania w trakcie roku 
akademickiego

Praktyki odsetek studentów studiów (licencjackich /magisterskich) odbywających praktyki

Nauczyciele 
zewnętrzni

odsetek osób prowadzących nauczanie na poziomie licencjackim /magisterskim 
/doktoranckim pochodzących z innych uczelni
odsetek osób prowadzących nauczanie na poziomie licencjackim /magisterskim 
/doktoranckim uczących na dwóch lub więcej uczelniach

Prace przy 
współpracy 
zewnętrznej

odsetek prac dyplomowych (licencjackich /magisterskich /doktorskich) wykonanych 

we współpracy z biznesem lub instytucjami zewnętrznymi



III. Efekty uczenia się, przyrost wiedzy i sposób ich pomiaru

Sytuacja 
zawodowa po 

ukończeniu 
studiów

odsetek absolwentów, którzy w określonym czasie po ukończeniu studiów (np. 6 lub 
12 miesięcy) pozostają bezrobotni
odsetek absolwentów, którzy w określonym czasie po ukończeniu studiów (np. 6 lub 
12 miesięcy) pracują w niepełnym wymiarze godzin
odsetek absolwentów, którzy w określonym czasie po ukończeniu studiów (np. 6 lub 
12 miesięcy) pracują w pełnym wymiarze godzin
odsetek absolwentów, którzy w określonym czasie po ukończeniu studiów (np. 6 lub 
12 miesięcy) wykonują pracę poniżej poziomu kwalifikacji
odsetek absolwentów, którzy w określonym czasie po ukończeniu studiów (np. 6 lub 
12 miesięcy) podejmują dalsze kształcenie

Doradztwo 
akademickie i 

zawodowe dla 

studentów

jakość doradztwa akademickiego i zawodowego

Zadowolenie 
pracodawcy

Kompetencje absolwentów (przykładowe kryteria: umiejętności ogólne, umiejętność 
uczenia się, kompetencje interpersonalne, kompetencje techniczne, wiedza 
specyficzna dla dziedziny, przedsiębiorczość)



III. Efekty uczenia się, przyrost wiedzy i sposób ich pomiaru

Efekty uczenia 
się

adekwatność zamierzonych efektów uczenia się

świadomość kadry nauczycielskiej na temat zamierzonych efektów uczenia się

projektowanie i dostosowywanie sposobów nauczania i oceniania do 

zamierzonych efektów uczenia się

Struktura i forma 
ocen

odsetek egzaminów z poszczególnych dziedzin i/lub programów studiów, 

w których zastosowano ocenianie formatywne

odsetek egzaminów z poszczególnych dziedzin i/lub programów studiów, 

w których zastosowano innowacyjne formy oceniania (np. testy koncepcyjne; 
ePortfolio; podcasty; praktyczne zadania; proces rozwiązywania problemów)
jakość procedur oceniania i egzaminowania

Kompetencje 
studentów*

wyniki egzaminów i zaliczeń (oceny końcowe i cząstkowe)
osiągnięcia studenta (m.in. uzyskane punkty ECTS, testy przed i po)

Satysfakcja ze 
studiowania

jakość doświadczeń w cyklu życia studenta

* w tym merytoryczne, metodyczne, poznawcze (w tym umiejętność uczenia się, rozumowanie 
ilościowe), zdolność do działania, kompetencje cyfrowe, interpersonalne, transdyscyplinarne, społeczne



IV. Środowisko nauczania i uczenia się

zasoby do uczenia się

struktury fizyczne i cyfrowe

zasoby do nauczania

inwestycje i dochody z L&T

struktura populacji

wspierające otoczenie

interakcje studentów

jakość przyjmowanych 
studentów

interesariusze zewnętrzni

strategie rządowe



IV. Środowisko nauczania i uczenia się

Biblioteki i 
miejsca pracy

Liczba egzemplarzy książki przypadających na studenta

Liczba prenumerowanych tytułów przypadających na studenta

Liczba prenumerat cyfrowych przypadających na studenta
Liczba baz danych dostępnych dla studentów
Jakość i pokrycie oferowanych książek, prenumerat i baz danych
Liczba miejsc pracy przypadających na studenta
Przeciętny czas realizacji zamówień bibliotecznych
Jakość fizycznych i cyfrowych usług bibliotecznych

Zróżnicowanie 
oferty kursów

Różnorodność kursów umożliwiających uzyskanie założonych efektów uczenia

Organizacja 
programów 

studiów

Jakość procesu tworzenia programów i kursów (z uwzględnieniem m.in. 
przejrzystości wymagań rekrutacyjnych, dostępności kursów, zgodności z 
założonymi efektami kształcenia, przejrzystości systemu oceniania, oferty 
międzynarodowej)
Jakość procesu tworzenia programów i kursów dla kształcenia ustawicznego



IV. Środowisko nauczania i uczenia się

Infrastruktura

Jakość sal zajęciowych i przestrzeni e-learningowych

Jakość laboratoriów

Dostępne łącza internetowe
Dostępne komputery
Dostępne wyposażenie i usługi IT
(med.) Liczba łóżek w szpitalach uniwersyteckich przypadająca na studenta

Finanse

Odsetek wydatków uczelni przeznaczonych na kształcenie
Odsetek wydatków uczelni przeznaczonych na usługi dla studentów
Odsetek wydatków uczelni przeznaczonych na zakwaterowanie, świadczenia, 
stypendia

Odsetek wydatków uczelni przeznaczonych na technologie IT

Odsetek wydatków uczelni przeznaczonych na zasoby laboratoryjne

Udział opłat studenckich w budżecie uczelni
Udział funduszy zewnętrznych w budżecie uczelni



IV. Środowisko nauczania i uczenia się

Kadra 
dydaktyczna

Liczba pracowników dydaktycznych w przeliczeniu na pełne etaty 
Stosunek liczby pracowników dydaktycznych do liczby studentów

Stosunek wymiaru pracy przeznaczonego na kształcenie do innych aktywności

Parytet płci wśród pracowników dydaktycznych
Odsetek pracowników dydaktycznych z obcym obywatelstwem

Przeciętne wynagrodzenie kadry dydaktycznej w stosunku do przeciętnego 
wynagrodzenia kadry o porównywalnych kwalifikacjach w innych sektorach

Odsetek pracowników dydaktycznych z tytułami naukowymi
Odsetek pracowników dydaktycznych ze zweryfikowanymi kwalifikacjami 

pedagogicznymi

Odsetek pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia w trybie niestacjonarnym

Programy 
studiów

Liczba programów studiów oferowanych na różnych poziomach i trybach
Liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych
Liczba programów studiów o charakterze interdyscyplinarnym, transdyscyplinarnym lub 

prowadzonych wspólnie



IV. Środowisko nauczania i uczenia się

Administracja stosunek liczby pracowników administracyjnych do liczby studentów

Usługi 
wspierające 
uczenie się

jakość usług wspierających uczenie się
jakość wsparcia dla nowych studentów

jakość wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami

jakość wsparcia dla studentów z mniejszości
jakość wsparcia dla studentów pracujących

Rozpoznawanie 
kwalifikacji

rozpoznawanie kwalifikacji osiągniętych na innych uczelniach
rozpoznawanie kwalifikacji osiągniętych poza szkolnictwem wyższym

Wymiany jakość oferty wymian międzynarodowych dla studentów

Zaangażowanie 
interesariuszy

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu programów 
kształcenia
Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w ocenie oferty kursów
Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w ocenie realizacji kursów

Informacja 
publiczna

Jakość informacji publicznej o ofercie kształcenia (w tym wskaźniki zdawalności, 
ukończenia studiów i rezygnacji ze studiów)



Zarządzanie danymi dotyczącymi kształcenia 
w szkole wyższej: potrzeby i wyzwania

Piotr Ciesielski
Webinar SQELT, 20.10.2020 r.
Euro-Region Workshop Poland
Wskaźniki jakości kształcenia w szkole wyższej



Model zarządzania danymi w uczelni

T. H. Poister, Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations, 
1st ed., Jossey-Bass (2003)

przyjęcie strategii obejmującej dobrze 
zdefiniowane i osiągalne cele

opracowanie zestawu wskaźników 
wydajności dopasowanych do uczelni 
(np. w oparciu o wskaźniki 
zaproponowane w ramach projektu 
SQELT) oraz ich ciągłe monitorowanie

okresowa ocena jakości kształcenia z 
wykorzystaniem wskaźników wydajności

podejmowanie działań korygujących w 
przypadku uzyskania niezadowalających 
wyników w poszczególnych obszarach 
kształcenia

w oparciu o Workshop: Institutional 
Strategy and Performance Indicators in 
Performance Data Management
Danube University Krems, 1-2 lipca 2019 



Modele zarządzania danymi w uczelni – potrzeby i wyzwania

• strategia uczelni

– rozbieżności pomiędzy strategią uczelni a przetwarzanymi danymi i wskaźnikami
– wskaźniki konstruowane na potrzeby raportowania, nie poprawy jakości kształcenia
– rozbieżności pomiędzy celami uczelni a celami tworzących ją jednostek

• zaangażowanie
– skomplikowane procesy decyzyjne jako specyfika uczelni akademickich i tradycyjnych ciał 

kolegialnych

– brak współpracy pomiędzy jednostkami uczelni
– niskie zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w procesy decyzyjne
– niskie zaangażowanie w proces tworzenia i weryfikacji wskaźników
– brak świadomości studentów o ich wpływie na jakość kształcenia
– nadmierne angażowanie grup interesariuszy może prowadzić do poczucia nadmiernej 

biurokratyzacji i zmniejszenia zaangażowania

w oparciu o [O1] Synthetic Benchlearning Report



Modele zarządzania danymi w uczelni – potrzeby i wyzwania

• zarządzanie danymi
– bariery komunikacyjne, ograniczona dostępność danych i wskaźników 
– brak scentralizowanego systemu zarządzania danymi, dane przechowywane lokalnie, 

nieustrukturyzowane

– nadmierne poleganie na danych ilościowych, ignorowanie danych jakościowych
– window dressing – poprawianie wskaźników podczas samooceny

• dane podstawowe

– brak danych niezbędnych dla poprawy jakości kształcenia
– dane nieuwzględniające zmieniających się, bieżących potrzeb uczelni
– niezadowalająca jakość danych (niekompletne, niepoprawne dane)

• wskaźniki wydajności
– nie wszystkie wskaźniki istotne dla oceny jakości kształcenia są definiowane i stosowane, m.in. 

niedobory w aspekcie uczenia się (Learning Analytics)

– niska jakość, nieadekwatność wykorzystywanych wskaźników
– nadmiar wskaźników utrudniający ich prawidłową interpretację

w oparciu o [O1] Synthetic Benchlearning Report



Modele zarządzania danymi w uczelni – potrzeby i wyzwania

• polityka (w) uczelni

– trudności w ujednoliceniu modelu zarządzania danymi ze względu na różne wymogi wobec 
dyscyplin

– pozamerytoryczne czynniki wpływające na dobór danych
– niezbalansowane wykorzystanie danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania uczelni
– wskaźniki zewnętrzne (np. ministerialne) nieodpowiednie dla uczelni
– „ukryte programy” w szkolnictwie wyższym wpływające na zarządzanie danymi przez uczelnię

• zasoby dedykowane zarządzaniu danymi
– niewystarczające finanse, niedobór kadry
– brak motywacji kadry dydaktycznej do pracy o charakterze organizacyjnym

– dane nieuwzględniające zmieniających się, bieżących potrzeb uczelni
– niezadowalająca jakość danych (niekompletne, niepoprawne dane)

• instrumenty ewaluacji

– nieadekwatność wobec rzeczywistych potrzeb uczelni

w oparciu o [O1] Synthetic Benchlearning Report



Modele zarządzania danymi w uczelni – potrzeby i wyzwania

• systemy informatyczne

– równoczesne wykorzystywanie niekompatybilnych systemów dla różnych zbiorów danych
– ograniczenia licencyjne wykorzystywanego oprogramowania

• etyka danych

– niewystarczająca dbałość o przestrzeganie prywatności niektórych danych
– konieczność przestrzegania prywatności niektórych danych

w oparciu o [O1] Synthetic Benchlearning Report



Model zarządzania danymi w uczelni

• kluczowe czynniki sukcesu

– (uzasadniona) wiara w korzyści płynące z wykorzystania danych dotyczących 
kształcenia

– zaangażowanie kadry kierowniczej
– zrozumienie posiadanych danych i wykorzystanie ich w skrojonych na miarę 

wskaźnikach wydajności
– odpowiednie finansowanie działań na rzecz jakości kształcenia
– przejrzysta polityka przetwarzania danych, bezpieczeństwo i etyka danych

w oparciu o: Leiber, T. (2020) Performance data governance and management in learning and teaching: Basic elements 
and desiderata in the light of a European case study, Documentation of the GfHf Annual Meeting 2019 (in print).



Bezpieczeństwo i etyka danych w uczelni

• Ethical Code of Practice for Data Management

– zasady przetwarzania danych spójne z wytycznymi RODO (Art. 5): 

• rzetelność, zgodność z prawem i przejrzystość; 
• ograniczanie celu; 

• minimalizacja danych; 

• prawidłowość; 
• ograniczenie przechowywania; 

• integralność i poufność; 
• rozliczalność.

– podstawa przetwarzania danych osobowych i prawa osób, których te dane 
dotyczą spójne z wytycznymi RODO (Art. 6; Art. 15 - 21)

– bezpieczeństwo i etyka danych na uczelniach partnerskich SQELT



Bezpieczeństwo i etyka danych w uczelni

✓ atuty

– wdrożone procedury RODO 
– wykorzystanie systemów informatycznych do przetwarzania danych

✓ słabości
– upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie etyki danych

– niepełna digitalizacja, nie wszystkie dane są przetwarzane elektronicznie

✓ szanse

– możliwość wykorzystania krajowych regulacji dotyczących zarządzania danymi
– możliwość wykorzystania krajowych i międzynarodowych standardów etyki danych

✓ zagrożenia
– bezpieczeństwo cyfrowe
– ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych przez pracownika (nieznajomość konsekwencji)

w oparciu o [O8] Ethical Code of Practice for Data Management



Strona internetowa projektu SQELT

https://www.evalag.de/en/research/sqelt/the-project/

Kontakt
Piotr Ciesielski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
email: piotr.ciesielski@uj.edu.pl


