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Ustawa 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

(Dz. U. 2016 r., poz. 64)
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Cele

• przejrzystość  procedury uzyskania  
zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu o 
kwalifikacjach

• łatwiejsza ocena wiarygodności instytucji 
edukacyjnych (uczelnie); 

firm szkoleniowych

• lepsze planowanie rozwoju zawodowego
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Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
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Co to jest?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą

zbiór zasad, standardów, nowych funkcji i ról
oraz procedur regulujących sposób działania
różnych podmiotów: osób i instytucji,

w tym uczelni - instytucja certyfikująca -
związanych z nadawaniem kwalifikacji (pełnej)

oraz zapewnianiem ich jakości.



Definicje pojęć związanych z ZSK
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Kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 
nabytych w edukacji formalnej (uczelnie), edukacji 
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 
wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone 
w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 
uprawniony podmiot certyfikujący (np. uczelnie)



Krajowy System Kwalifikacji  (KSK)

DEFINICJE - kwalifikacje 

1. pełne i cząstkowe nadawane w 
systemach oświaty i szkolnictwa wyższego 

2.  rynkowe - w ramach różnych struktur,  
instytucji i organizacji (korporacje zawodowe, 
organizacje, instytucje szkoleniowe) 
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Definicje pojęć związanych z ZSK – c.d.

Kwalifikacje pełne –

nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty, 
tj.  po ukończeniu określonych etapów kształcenia  
(1-4 poziomu) oraz kwalifikacje/dyplomy 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów 
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym (poziomy 6-8)
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Kwalifikacje cząstkowe

• kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów 
podyplomowych, o których mowa w Ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym;

• kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w Ustawie z  

o systemie oświaty; 

• kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i 
świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których 
mowa w Ustawie o rzemiośle
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Definicje pojęć związanych z ZSK – c.d.

Kwalifikacja w zawodzie – zgodnie z Ustawą o systemie 
oświaty, wyodrębniony w danym zawodzie zestaw 
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie 
potwierdza świadectwo wydane przez okręgową 
komisję egzaminacyjną po zdaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 
jednej kwalifikacji; uwaga: należy odróżnić kwalifikację 
w zawodzie od kwalifikacji zawodowych 
(potwierdzonych odpowiednim dyplomem).
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Kwalifikacje cząstkowe 

• kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych form 
kształcenia, o których mowa w Ustawie o Polskiej 
Akademii Nauk oraz innych form kształcenia, w tym 
szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w 
Ustawie o instytutach badawczych,

• kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe 
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Kwalifikacje rynkowe

• kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których 
nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności 
gospodarczej,

• wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, 
zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie 
zgromadzonych przez nie doświadczeń; powstają i funkcjonują 
na „wolnym rynku”,

• mogą dotyczyć działalności o charakterze ściśle zawodowym, 
ale również różnych obszarów działalności społecznej, w tym 
działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także działalności 
o charakterze rekreacyjnym,
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Kwalifikacje rynkowe – c.d.

• kwalifikacje rynkowe mogą, ale nie muszą być włączane do 
ZSK. O włączeniu decyduje minister właściwy dla kwalifikacji w 
odpowiedzi na inicjatywę zainteresowanego środowiska. 
Wszystkie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK są 
kwalifikacjami cząstkowymi,

Podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze 
gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń może wystąpić do 

ministra właściwego z wnioskiem 

o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK.
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Kwalifikacje uregulowane

• kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których 
nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych 
przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w 
systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego,

• stanowią, z punktu widzenia rynku pracy, niezbędne 
uzupełnienie bardziej podstawowych kwalifikacji nabywanych 
w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego,

• efekty uczenia dla kwalifikacji uregulowanych są związane z 
wyraźnie z określonymi rodzajami działalności,

• mogą, ale nie muszą być włączane do ZSK; o włączeniu 
decyduje minister właściwy dla kwalifikacji. 
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http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/strona-glowna/11-publikacje/1074-slownik-zsk



Polska Rama Kwalifikacji (PRK) 

opis 8 wyodrębnionych w Polsce poziomów 
kwalifikacji odpowiadających odpowiednim 

poziomom europejskich ram kwalifikacji, 
sformułowany za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poszczególnych poziomach, 

ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych 

Podstawa prawna: (art. 2, pkt. 16 ustawy o ZSK)
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Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)
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struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ 

odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji, 

umożliwiająca pośrednie porównywanie 

kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach



Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji 
(kwalifikacje pełne)

8 poziomów, w tym:

poziom 6 PRK – dyplom ukończenia studiów pierwszego 
stopnia 

poziom 7 PRK - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich 

poziom 8 PRK - dyplom doktorski 
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Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
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Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
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V poziom kwalifikacji 

• krótki, dwuletni cykl kształcenia praktycznego 
(z ochrony środowiska), 

• studia dualne, 

• uczelnie akademickie i zawodowe,

• rekrutacja - kandydaci  z maturą i bez matury.

Chmielewska E. 2016. Czy potrzebni nam 
dyplomowani specjaliści? Forum Akademickie 
07/08/2016, ss. 59-61.
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V poziom kwalifikacji 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 
w sprawie charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej 
dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5

(Dz. U. z 2016 r., poz. 915)
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V poziom kwalifikacji 

Kategorie 

opisowe

Poziom 5

W
ie

d
za

 (
W

)

Kod 

składnika 

opisu
ZNA I ROZUMIE:

Zakres i 

głębia
P5S_WG

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 

teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi z zakresu 

podstawowej wiedzy ogólnej tworzącej podstawy 

teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności miedzy nimi, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących 

podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

Kontekst P5S_WK
podstawowe ekonomiczne, prawne i inne skutki różnych 

rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją
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V poziom kwalifikacji 
Kategorie 

opisowe

Poziom 5
Kod 

składnika 

opisu

POTRAFI:

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

(U
) Komuniko

wanie się

P5S_UW

wykorzystywać posiadaną wiedzę – rozwiązywać umiarkowanie 

złożone i nietypowe problemy i wykonywać zadania w zmiennych i 

nie w pełni przewidywalnych warunkach poprzez:

1) właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących;

2) dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

P5S_UK

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 

terminologii – odbierać umiarkowanie złożone wypowiedzi, 

tworzyć niezbyt złożone wypowiedzi z użyciem specjalistycznej 

terminologii

przedstawiać i uzasadniać własne stanowisko

posługiwać się językiem obcym na poziomie B1 + ESPKJ z 

wykorzystaniem podstawowego słownictwa specjalistycznego
Organizacja 

pracy
P5S_UO organizować swoją pracę – indywidualną oraz w zespole

Uczenie się P5S_UU
analizować i oceniać swoje potrzeby w zakresie uczenia się, 

samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości uczenia się
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Kategorie 

opisowe

Poziom 5

Kod 

składnika 

opisu

JEST GOTÓW DO:

K
o

m
p

et
e

n
cj

e
 s

p
o

łe
cz

n
e

 (
K

)

Ocena P5S_KK
uznawania niepełności i niepewności posiadanej 

wiedzy

Odpowiedzialność P5S_KO

wypełniania zobowiązań społecznych

uczestniczenia w działaniach na rzecz interesu 

publicznego 

działania w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa P5S_KR
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w 

tym przestrzegania zasad etyki zawodowej
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Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK
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WIEDZA

ZNA I ROZUMIE

P
o

zi
o

m
 

5 P5U_W
w szerokim zakresie – fakty, teorie, metody i zależności między

nimi różnorodne uwarunkowania prowadzonej działalności

P
o

zi
o

m
 

6 P6U_W

w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone

zależności między nimi

różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności

P
o

zi
o

m
 

7 P7U_W

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone

zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami

różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst

prowadzonej działalności

Zapisy w kolumnach – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne – należy odnosić do 
określonej dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej



Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK
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UMIEJĘTNOŚCI

POTRAFI

P
o

zi
o

m
 

5 P5U_U

wykonywać zadania bez instrukcji w zmiennych, przewidywalnych warunkach;
rozwiązywać niezbyt złożone i nietypowe problemy w zmiennych przewidywalnych
warunkach;
uczyć się samodzielnie;
odbierać niezbyt złożone wypowiedzi, tworzyć niezbyt proste wypowiedzi z użyciem
specjalistycznej terminologii;
odbierać i formułować bardzo proste wypowiedzi w języku obcym z uwzględnieniem
specjalistycznej terminologii

P
o

zi
o

m

6 P6U_U

innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w
zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach;
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie;
komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko

P
o

zi
o

m
 

7 P7U_U

wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej
wiedzy, także z innych dziedzin;
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w
tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio
uzasadniać stanowiska



Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE

JEST GOTÓW DO:

P
o
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5 P5U_K

podejmowania podstawowych obowiązków zawodowych i społecznych, ich oceniania i

interpretacji

samodzielnego działania oraz współdziałania z innymi w zorganizowanych warunkach,

kierowania niedużym zespołem w zorganizowanych warunkach

oceniania działań swoich i osób oraz zespołów, którymi kieruje; przyjmowania

odpowiedzialności za skutki tych działań

P
o
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kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postepowania w środowisku pracy i

poza nim

samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań

zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania

odpowiedzialności za skutki tych działań

P
o
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tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postepowania w środowisku pracy i życia

podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których

uczestniczy

przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią



Nie ma kwalifikacji bez walidacji

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

Walidacja – wieloetapowy 

proces sprawdzania, czy –

niezależnie od sposobu uczenia 

się – kompetencje dla danej 

kwalifikacji zostały osiągnięte. 

Walidacja prowadzi do 

certyfikacji (wydania dyplomu)
Lonc E., Kantowicz E. 2015. Walidacja a 

ochrona środowiska — nowe wyzwanie. XIII 

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna OŚ,

Łódź, wrzesień 2015.
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Etapy walidacji
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Rada interesariuszy ZSK
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Rada Interesariuszy ZSK jest organem złożonym z przedstawicieli środowisk i 

instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem kwalifikacji, który wspiera ministra 

koordynatora ZSK (Ministerstwo Edukacji Narodowej)  w zapewnianiu spójności i 

porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK oraz w 

ukierunkowywaniu rozwoju ZSK.



Rada interesariuszy ZSK - zadania

• opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w 
obszarze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

• wyrażanie opinii na temat rekomendacji ekspertów w 
sprawie przypisania poziomu PRK do kwalifikacji,

• wyrażanie opinii o celowości włączenia sektorowych ram 
kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jej 
zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji.
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Rada interesariuszy ZSK – skład osobowy

powołani na kadencję 2-letnią (2016-2018): 

1. Andrzej Piłat, Krajowa Izba Gospodarcza,

2. Roman Laskowski, Niezależny Samorządowy Związek 
Zawodowy „Solidarność”,

3. Adam Jarosiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych,

4. Tadeusz Pisarek, Forum Związków Zawodowych,

5. Kamil Mich, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

6. Wojciech Szczepański, Konfederacja Lewiatan,

7. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, Związek Rzemiosła Polskiego,
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Rada interesariuszy ZSK – skład osobowy

powołani na kadencję 2-letnią: 

8. Zbigniew Marciniak, KRASP,

9. Julian Bystrzanowski, KRASP,

10. Ewa Rudomino, Centralna Komisja Egzaminacyjna,

11. Marzena Szuba, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego,

12. Anna Grygierek, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego,

13. Maciej Lasota, Ministerstwo Edukacji Narodowej,

14. Jacek Kwiatkowski, Związek Zakładów Doskonalenia 
Zawadowego.
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Rada interesariuszy ZSK – skład osobowy

powołani na kadencję 4-letnią: 

1. Wojciech Januszko, Krajowa Izba Gospodarcza,

2. Danuta Wojdat, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy 
„Solidarność”,

3. Jakub Kus, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych,

4. Sławomir Wittkowicz, Forum Związków Zawodowych,

5. Ewa Płodzień-Pałasz, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

6. Barbara Matyaszek-Szarek, Konfederacja Lewiatan,

7. Jolanta Kosakowska, Związek Rzemiosła Polskiego,
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Rada interesariuszy ZSK – skład osobowy

Powołani na kadencję 4-letnią: 

8. Mariusz Szabłowski, Związek Pracodawców 
Business Centre Club,

9. Andrzej Kraśniewski, KRASP,

10. Beata Piotrowska, KRASP,

11. Marcin Smolik, Centralna Komisja 
Egzaminacyjna,

12. Bernadetta Wąsik, Komisja Wspólna Rządu i 
Samorządu Terytorialnego,
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Rada interesariuszy ZSK – skład osobowy

Powołani na kadencję 4-letnią (2016-2020): 

13. Bogdan Dyjuk, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego,

14. Urszula Martynowicz, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej,

15. Piotr Piasecki, Sojusz na Rzecz Rozwoju Edukacji 
Pozaformalnej.
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Współpraca z interesariuszami
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Proces ustanawiania kwalifikacji

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

Identyfikacja potrzeby ustanowienia kwalifikacji

Opracowanie projektu – opisu kwalifikacji, w tym wymaganych dla 
niej efektów uczenia się ze wskazaniem proponowanego poziomu PRK

Uzyskanie opinii zainteresowanych środowisk oraz ekspertów o 
projekcie kwalifikacji i o celowości jej ustanowienia

Podjęcie decyzji o ustanowieniu kwalifikacji

Podmiot ustanawiający kwalifikację zgłasza ją do ZRK

www.pwsz.com.pl
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Wprowadzanie kwalifikacji do ZRK

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

Uprawnionym do ustanawiania kwalifikacji jest właściwy minister 

Kwalifikacje po ustanowieniu będą ewidencjonowane w ZRK

Kwalifikacja może być ustanowiona przez właściwego ministra lub 
inny upoważniony w ustawie podmiot na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, organizacji, branży…

www.pwsz.com.pl
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Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZSK)

• rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, 
ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji (art. 2, pkt 24),

• kwalifikacje włączone do ZSK są wpisane do ZRK niezależnie 
od tego, czy figurują w innych rejestrach (wykazach, spisach) 
prowadzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, 
środowisk i instytucji,

• obecność kwalifikacji w zintegrowanym rejestrze oznacza, że 
jej wiarygodność została potwierdzona przez władze 
publiczne, oraz że ma ona określony poziom PRK. 
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Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZSK)

Kwalifikacje  pełne nadawane w zakresie 

studiów pn. Ochrona środowiska

poziom 6 PRK - 69 podmiotów certyfikujących 
(PWSZ  Elbląg, PWSZ Gniezno, PWSZ Tarnów)

poziom 7 PRK – 49 uczelni

poziom 8 PRK - 5 uczelni (UAM, UŚ, UŁ i UZ)

(w n. biologicznych) i  UG (w n. chemicznych) 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

www.pwsz.com.pl

XXIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna 

Ochrona Środowiska na Studiach Przyrodniczych           Kraków, 6-8 września 2016 r.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

www.pwsz.com.pl

XXIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna 

Ochrona Środowiska na Studiach Przyrodniczych           Kraków, 6-8 września 2016 r.

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/strona-glowna/11-publikacje



Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym (obowiązuje) (Dz. U. z 2016 r. poz. 907)

• przesunięcie z 30.06.16 r. na 30.06.2020 r. obowiązku 
spoczywającego na uczelniach wyższych w zakresie 
dostosowania swoich nazw do wymagań określonych w 
Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym,

• w przypadku nazw obejmujących wyraz „uniwersytet”, 
„uniwersytet techniczny”, „uniwersytet tzw. 
przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia” – konieczność 
posiadania przez uczelnię (i jej jednostki organizacyjne) 
określonej liczby uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
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Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym (obowiązuje) – c.d.

• wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie takiej 
uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej 
dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa 
uprawnienia w każdej z trzech grup dziedzin nauki: 
humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub 
teologicznych; matematycznych, fizycznych, nauk o ziemi lub 
technicznych; biologicznych, medycznych, chemicznych, 
farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych (art. 3).

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

www.pwsz.com.pl

XXIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna 

Ochrona Środowiska na Studiach Przyrodniczych           Kraków, 6-8 września 2016 r.



Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym (obowiązuje) – c.d.

• obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed 
egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego (JSA),

• JSA współpracuje z ogólnopolskim repozytorium pisemnych 
prac dyplomowych oraz zapewnia uczelniom nieodpłatne 
korzystanie z tego systemu,

• do 31.12.2018 r. uczelnie są zobowiązane przekazać do 
ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych 
dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona 
zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 
30.09.09 r.
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Główne zmiany

• zmiana zasad  przyznawania stypendiów

• granty MNiSW w trybie pozakonkursowym

• odbiurokratyzowanie 
systemu szkolnictwa wyższego, w tym:

- modyfikacja kryteriów PKA w ocenie  
programowej (brak instytucjonalnej); 
- ocena okresowa nauczycieli akademickich 
raz na cztery lata
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Odbiurokratyzowanie systemu szkolnictwa 
wyższego – zmiany w ustawie PSW

• efekty kształcenia będą odwoływać się do 
charakterystyk efektów uczenia się, określonych w 
ustawie o ZSK,

(likwidacja obszarowych efektów kształcenia),

• mniej obowiązków związanych ze sprawozdawczością 
uczelni w formie papierowej,

• odejście od konieczności weryfikowania przez PKA 
licznych warunków, jakie muszą spełniać uczelnie, aby 
prowadzić studia na określonym kierunku studiów,
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Odbiurokratyzowanie systemu szkolnictwa 
wyższego – zmiany w ustawie PSW

• działalność PKA koncentrować się ma na kwestiach 
merytorycznych, związanych z oceną jakości kształcenia 
(ocena ekspercka),

• zmiany dotyczące określenia ogólnego składu konwentu (bez 
podziału na typ uczelni),

• brak procedury konkursowej w sytuacji awansu pracownika,

• w systemie POL-on będą umieszczane informacje o 
prawomocnym orzeczeniu wymierzającym karę nagany z 
pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych,

• ocena nauczyciela akademickiego, nie rzadziej niż raz na 
cztery lata.
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Odbiurokratyzowanie 
systemu szkolnictwa wyższego 

Propozycje zmian w rozporządzeniu o warunkach prowadzenia 
studiów (od 1 października 2016 r.)

• opis efektów kształcenia zgodny z ZSK,

• dla każdego modułu zajęć, oprócz efektów kształcenia i ECTS, 
należy przypisać także treści programowe, formy i metody 
kształcenia zapewniające osiągnięcie efektów kształcenia,

• zajęcia z wychowania fizycznego (bez pkt ECTS)  tylko na 
studiach I stopnia i na jednolitych studiach magisterskich 
prowadzonych w formie stacjonarnej,

• rezygnacja z regulacji, w myśl której program studiów 
powinien umożliwić studentowi wybór modułów zajęć w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby pkt. ECTS,
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Odbiurokratyzowanie 
systemu szkolnictwa wyższego - propozycje

• obniżenie wymagań w zakresie minimum kadrowego 
dla studiów I stopnia o profilu praktycznym – co 
najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki 
oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich 
posiadających stopień naukowy doktora 

• utrzymanie aktualnych wymagań w zakresie 
minimum kadrowego dla studiów I stopnia o profilu 
ogólnoakademickim oraz studiów II stopnia
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Odbiurokratyzowanie systemu szkolnictwa 
wyższego - propozycje

• zaliczenie do minimum kadrowego nauczyciela 
akademickiego, dla którego uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy (dotyczy studiów I 
stopnia o profilu praktycznym, a także – bez względu 
na profil kształcenia – studiów II stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich (czas na dostosowaniu, w 
przypadku kierunku studiów I stopnia o profilu 
praktycznym - do dnia 1 października 2018 r.), a w 
pozostałym zakresie – do dnia 1 października 2017 r. 
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Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA)

• maj 2016 r. – wyniki pierwszej edycji;
• rzetelne i obiektywne dane dotyczące 

ekonomicznych aspektów karier absolwentów 
(dzięki skojarzeniu danych z POL-on i ZUS),

• ważne narzędzie do doskonalenia jakości 
kształcenia,

• pierwsza edycja: sytuacja absolwentów z 
2014 r. na rynku pracy rok po zakończeniu       

kształcenia.
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Ochrona środowiska – wyniki wg ELA

Nazwa uczelni
Uniwersytet 

Wrocławski

Uniwersytet 

Warszawski

Poziom i tryb studiów
stacjonarne,

II stopień

stacjonarne, 

niestacjonarne II 

stopień

Liczba absolwentów 56 161

Czas poszukiwania pracy

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania 

dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po 

uzyskaniu dyplomu

3,77 3,65

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania 

dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na 

umowę o prace po uzyskaniu dyplomu

6,33 3,71

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

www.pwsz.com.pl

XXIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna 

Ochrona Środowiska na Studiach Przyrodniczych           Kraków, 6-8 września 2016 r.



Ochrona środowiska – wyniki wg ELA
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Nazwa uczelni
Uniwersytet 

Wrocławski

Uniwersytet 

Warszawski

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie bycia bezrobotnym

do 30.09.2015  r. 53.6% 39,1%

w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu 50.0% 39,1%

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie wśród 

pracujących

(w zł) w okresie od uzyskania dyplomu do 

30.09.2015 r.

1504.17 2146.38

Średnie miesięczne wynagrodzenie w 

hipotetycznej zbiorowości statystycznych 

mieszkańców powiatów zamieszkania 

absolwentów (w zł) w okresie od uzyskania 

dyplomu do 30.09.2015 r.

3976.83 4702.88

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce (w zł) 

w badanym okresie
4075.00



KONKURS NCBiR 
od 1 sierpnia do 30 września br.

Wnioski powinny obejmować swoim zakresem 
co najmniej trzy z wymienionych poniżej obszarów:

• innowacyjne umiejętności dydaktyczne (np. learning by 
doing, design thinking);

• umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się 
profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywanie w 
procesie kształcenia;

• prowadzenie dydaktyki w języku obcym;

• zarządzanie informacją.
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Literatura

• Chmielewska E. 2016. Czy potrzebni nam dyplomowani 
specjaliści? Forum Akademickie 07-08/2016, ss. 59-61.

• Sławiński S. 2016. Omówienie zasadniczych rozwiązań 
systemowych o zintegrowanym systemie kwalifikacji. 
(www.kwalifikacje.gov.pl).

• Podstawowe informacje. Materiał przygotowany w ramach 
projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i 
instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe 
życie„ (www.kwalifikacje.gov.pl)
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Literatura

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji (Dz. U. 2016 r. poz. 64.).

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 907).

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2016 r., poz. 908).

• Projekt rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia 
studiów (z dnia 1 sierpnia 2016 r.)
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