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Szkic  prezentacji:

Wstęp

1. Uwarunkowania formalne dla profilu praktycznego i 

„zawodowości”  kształcenia.

2. Doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na profilu 

praktycznym zdobywane przez PWSZ w Elblągu.

3. Odpowiedź na kluczowe pytanie postawione na początku.

4. Propozycja metody wdrożenia systemu ECVET oraz nowy 

sposób opisu programu studiów - kwalifikacje uczelniane.

4.1. Kwalifikacje uczelniane w PWSZ w Elblągu.
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Wstęp

Jak daleko (blisko)  do zawodu  na  profilu  praktycznym?

Inaczej mówiąc, czy uczelnie (zawodowe) mogą na profilu

praktycznym dobrze przygotowywać do wykonywania zawodu,

mając do dyspozycji określone rozwiązania prawne oraz

doświadczenie własne i określone środki finansowe?

Dobre przygotowanie do zawodu powinno cechować się:

− wysoką zatrudnialnością absolwentów  po ukończeniu studiów,

− dobrym „wyposażeniem” absolwentów „na długą drogę 

zawodową” (tzw. „twarda wiedza” oraz świadomość konieczności i umiejętność 

uczenia się,  gotowość i posiadanie  podstaw do przekwalifikowywania się i inne), 

− wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami „pozazawodowymi” 
(w grupie kompetencji społecznych, postawy, system wartości,  humanizacja studiów 

technicznych itp.),. 3
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Dwa  pierwsze postulaty są częściowo sprzeczne ze sobą, bo:

− wysoka zatrudnialność absolwentów tuż po studiach wymaga 

kształcenia bardzo wyspecjalizowanego (tego oczekują 

pracodawcy),

− dobre „wyposażeniem” absolwentów „na długą drogę zawodową” 

wymaga kształcenia podstawowego (bazowego) i w miarę 

szerokiego („twarda wiedza”).

Nie uda się, w ramach I - go stopnia studiów (6 do 8 semestrów), 

opracować programów studiów, które jednocześnie charakteryzowały 

się wszystkimi wymienionymi cechami.

Oba postulaty mogą być pogodzone  gdy zmienia się relacja pomiędzy 

uczelnią a pracodawcami, gdy od sporu następuje przejście do 

współpracy. 

Propozycja dobrego rozwiązania tego problemu zostanie pokazana pod 

koniec prezentacji.   
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1. Uwarunkowania formalne dla profilu praktycznego i 

„zawodowości” (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - z 20.07. 2018):

1.1. Profil praktyczny:

Art. 15. 1. Uczelnia jest uczelnią zawodową, jeżeli prowadzi
kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno -
gospodarczego oraz nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 14
ust. 1. (kom.: uczelnia akademicka o kat. A+, A, B+ w co najmniej
jednej dyscyplinie naukowej).

2. Uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie na studiach wyłącznie o 
profilu praktycznym.
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Art. 53. 4. Uczelnia, która w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1,
albo dyscyplinie wiodącej posiada kategorię naukową:

1) B – może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku
przyporządkowanym do tej dyscypliny oraz na określonym
poziomie i profilu;

2) C albo nie posiada kategorii naukowej – może uzyskać
pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku
przyporządkowanym do tej dyscypliny oraz na określonym
poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na
utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela. (kom. Umowa z uczelnią akademicką posiadającą kat. B+).
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Art. 62. Uczelnia może prowadzić studia dualne, które są studiami o 
profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy. 
Organizację studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej.

Art. 64. 2. Studia są prowadzone na profilu:

1) praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest 
przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne;
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Art. 67. 5. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje 
praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej:

1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich;

2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do programów studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa
w art. 68 ust. 1. (kom.: studia przygotowujące do wykonywania
zawodu lekarza)).
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Art. 73. 2. W ramach programu studiów o profilu:

1) praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest
przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni
jako podstawowym miejscu pracy;

Art. 76. 2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem
zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo
dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną
wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym
kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania.
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Art. 161. 1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i
umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.

2. Program kształcenia specjalistycznego określa efekty uczenia się z
uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej
ustawy. Program przewiduje zajęcia kształtujące umiejętności
praktyczne.

4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje
świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo
dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa
uczelnia. (kom.: to są kwalifikacje pełne). 10
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1.2. „Zawodowość”:

Art. 11.  1. Podstawowymi działaniami uczelni są:

prowadzenie kształcenia na studiach,  prowadzenie kształcenia na 
studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia.

2. Podstawowym zadaniem uczelni zawodowej jest również 
prowadzenie kształcenia specjalistycznego.
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Art. 61. 1. Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z
organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu,
organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w
ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem
samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem
rejestrowym. Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów określa
umowa zawarta w formie pisemnej.

2. Umowa może określać udział podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
w opracowaniu programu studiów oraz sposób realizacji praktyk
zawodowych.
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Art. 77. 1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia
studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający
wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający
wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku
studiów pierwszego stopnia;

2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający
wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku
studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
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Art. 343. 11. Inna osoba prowadząca zajęcia, posiadająca 
kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza 
uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach 
programu studiów, składa rektorowi oświadczenie o okresie 
doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią w terminie 
14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.
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2. Doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na profilu 

praktycznym zdobywane przez PWSZ w Elblągu.

I. PILOTAŻ KONCEPCJI SYSTEMU PRZENOSZENIA I AKUMULOWANIA 
OSIĄGNIĘĆ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w 
ELBLĄGU,  IBE WARSZAWA, 2013

Celem pilotażu była analiza możliwości przenoszenia i akumulacji 
efektów uczenia się uzyskiwanych w edukacji  pozaformalnej.

Pilotaż został przeprowadzony na dwóch kierunkach studiów: 
informatyka i administracja prowadzonych w PWSZ w Elblągu.

Wniosek
Stwierdzono, że w przypadku kierunku studiów administracja cel 
można osiągnąć, zaś w przypadku kierunku studiów  informatyka jest 
to bardzo trudne lub niemożliwe.
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II. PILOTAŻ  PROCESU  WALIDACJI  EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
ZDOBYTYCH  W WYNIKU  EDUKACJI  POZAFORMALNEJ   I/LUB 
UCZENIA SIĘ  NIEFORMALNEGO  W PWSZ  w  ELBLĄGU, 

IBE WARSZAWA, 2013.

Efektem  pilotażu było powołanie  Akademickiego Centrum 
Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych w PWSZ w 
Elblągu. 

Opracowano  organizację procesu walidacji efektów uczenia się 
obowiązującego w PWSZ w Elblągu. 

Wniosek
Walidacja, w oparciu o posiadane programy studiów, w zależności od 
rodzaju kierunku studiów,  jest możliwa (administracja, ekonomia),  
trudna (mechanika i budowa maszyn) lub niemożliwa (informatyka).
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III.  Pilotaż nt.: 5  poziomu Krajowych Ram Kwalifikacji pt.: 

POZIOM 5 – BRAKUJĄCE OGNIWO.

Projekt realizowany przez FRP i firmę Pearson Central Europe, w 
latach 2013 – 2016.

Efektem pilotażu było opracowanie programów kształcenia na 5 
poziomie w PWSZ w Elblągu:
− Programista – operator centrów obróbkowych CNC,
− Specjalista ds. administracyjno – prawnych i rachunkowości.

Wniosek
Kształcenie specjalistów na 5 poziomie jest potrzebne bo:

− w regionach jest wiele miejsc pracy, na których posiadanie tylko matury to za mało, 

zaś posiadanie licencjatu to za dużo,

− stanowić może pomoc dla młodzieży (pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami),

− może służyć do dokształcania się lub nawet do  przekwalifikowywania się,

− może  dawać dobrze płatny zawód  poszukiwany  na rynku pracy     
17
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IV.  Projekt pn.: SZKOŁY WYŻSZE W ROLI  INTEGRATORA UCZENIA SIĘ 
PRZEZ CAŁE  ŻYCIE - budowa strategii i modelu organizacyjnego 
LLL w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.
IBE WARSZAWA, 2014.

Celem projektu było wypracowanie modeli mających służyć jako 
wzorce dla polskich uczelni. Opisy programów studiów i uczelnianych 
procedur kształcenia powinny być czytelne (jako „przewodniki” ) dla 
chcących  uczyć się poza uczelnia (nieformalnie i pozaformalnie).

Uwaga. Poza tym powinny one być czytelne również dla pracodawców.

Efekt projektu:
Pięć uczelni, z tego: SGH, UW, PG, PWSZ w Elblągu opracowało modele
funkcjonowania uczelni dla zintegrowania i popularyzacji uczenia się
przez całe życie.
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V. Pilotaż w formie: pozakonkursowego projektu o charakterze 
koncepcyjnym pn.: PROGRAM PRAKTYK  ZAWODOWYCH W 
PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH.

Robocza nazwa projektu:  
Projekt pilotażowych praktyk zawodowych (PPZ)

Projekt trwa od 2016 r. Budżet projektu: około 136 mln zł.

Projekt prowadzi  MNiSW (kier. proj. dr A. Kurkiewicz)
oraz  15 osobowy Zespół Ekspertów:
− dr Tomasz Baran – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
− dr Beata Detyna – PWSZ w Wałbrzychu 
− mgr Agnieszka Dymicka – PSW w Białej Podlaskiej 
− mgr inż. Barbara Jank – PWSZ w Ciechanowie 
− dr n. med. Dorota Kochman  – PWSZ w Płocku 
− mgr Lucyna Krzemińska  – PWSZ w Tarnowie 
− mgr Teresa Kubryń – PWSZ w Elblągu 
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− dr Krystyna Leszczewska – PWSIiP w Łomży 
− dr hab. Dominika Maison  – Związek Przedsiębiorców i 

Pracodawców 
− mgr Elżbieta Miterka – PWSZ w Chełmie 
− dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.  – PWSZ w Elblągu 
− dr inż. Grzegorz Przydatek  – PWSZ w Nowym Sączu 
− dr Przemysław Siudak  – PWSZ w Legnicy 
− prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk  – PWSZ w Elblągu – ekspert 

wiodący 
− mgr Monika Zaręba  – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
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Zasadnicze cechy opracowanego systemu praktyk 

zawodowych (PPZ):

− praktyka trwa 6 miesięcy (3 m. PZ kursowa + 3 m. PPZ),

− PPZ jest prowadzona z pomocą opiekunów: uczelnianego (UOP) i 

zakładowego (ZOP),

− UOP, ZOP i praktykant opracowują program i harmonogram PPZ,

− praktykant prowadzi Dziennik Praktyki, część którego poświęcona 

jest samoocenie  przebiegu PPZ, uzyskanych rezultatów i ich 

późniejszej przydatności,

− weryfikacja efektów uczenia się odbywa się przy pomocy mini 

zadań zawodowych, 

− komisyjne zaliczenie PZ,

− pod koniec PPZ wypracowanie tematu aplikacyjnej  pracy 

dyplomowej w gronie: praktykant, UOP, ZOP,  opiekunowie pracy 

dyplomowej z ramienia zakładu pracy i z ramienia uczelni.
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V.1. Podprojekt pn.: WDROŻENIE SYSTEMU  ECVET  na  PPZ, 

Podprojekt stanowi część projektu V,  trwa od 2017 roku i prowadzony 
jest przez  7 osobowy Zespół Ekspertów:

− mgr Horacy Dębowski  – Centralna Komisja Egzaminacyjna w 
MEN, dawnej  IBE, obecnie SGH,

− dr hab. Piotr Mazur  – PWSZ w Chełmie,

− mgr Katarzyna Olszewska  – PWSZ w Elblągu,

− dr inż. Dorota  Piotrowska  – Politechnika Łódzka,

− dr inż. Tomasz Saryusz - Wolski  – Politechnika Łódzka,

− mgr inż. Krzysztof Starańczak, gen. policji w st. sp., PWSZ w 
Elblągu – ekspert  wiodący,

− prof. dr hab. inż.  Zbigniew Walczyk – PWSZ w Elblągu
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Skala  oddziaływania  podprojektu:

− udział bierze  18  praktykantów odbywających PPZ  5  PWSZ  
(Chełm, Ciechanów, Elbląg, Legnica, Zamość),

− wdrażanie systemu ECVET objęto  3 kierunki  studiów: 
administracja, ekonomia, mechanika i budowa maszyn 

Wstępne efekty podprojektu są następujące:

− opracowanie sposobu  wdrożenia systemu ECVET podczas PPZ,

− propozycja innego (równoległego do obowiązującego) opisu 
programu studiów z użyciem jednostek efektów uczenia się 
(jednostek ECVET) i kwalifikacji rynkowych (zawodowych,  bez 
nadania) nazwanych kwalifikacjami uczelnianymi
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Rezultaty projektu PPZ:

− udział bierze ponad 35 uczelni i ponad 7000 praktykantów,

− wykonano ponad 1400 aplikacyjnych prac dyplomowych,

− zapoczątkowano lub  rozwinięto współpracę uczelni z 

otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym w regionach,

− platforma informacyjno learningowa prowadzenia PZ,

− opracowano propozycję wdrożenia systemu ECVET i innego 

(bardziej praktycznego) opisu programów studiów.

− opracowany system prowadzenia PZ (regulaminy, instrukcje, 

modelowe i przykładowe programy PZ, platforma learningowo 

informacyjna)  służy silnemu wzmocnieniu zawodowego 

(praktycznego) charakteru studiów i w uczelniach 

zawodowych może być wdrożony na stałe, po zakończeniu 

projektu PPZ (kom.: nowa  ustawa  spełniła  ten  postulat).
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3. Odpowiedź na kluczowe pytanie postawione na początku.

 w oparciu o przeprowadzone analizy i zdobyte własne

doświadczenie (w tym: merytoryczne prowadzenie projektu PPZ

i przeprowadzone pilotaże) w PWSZ w Elblągu uważamy, że

pod względem formalnym (ustawodawstwo), kadrowym jak

i operacyjnym uczelnie zawodowe mogą dobrze przygoto-

wywać do zawodu.

 sprawy finansowania kształcenia leżą poza programami studiów

jak i dydaktyczna baza materialna,

 ponadto zdobyte przez Uczelnię doświadczenie pozwala

wskazać w jaki sposób można spełnić oba istotne postulaty,

częściowo sprzeczne, sformułowane na wstępie.

Może to odbyć się w następujący sposób:
26
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 uczelnia prowadzi kształcenie bazowe i w miarę szerokie na

semestrach poprzedzających PZ, co powinno dawać

absolwentom dobre „wyposażenie na dalszą drogę zawodową”,
Uwaga. W miarę wzrostu wymagań formalnych co do „zawodowości”

studiów wypełnianie tego postulatu byłoby co raz trudniejsze.

 Uczelnia prowadzi 6 miesięczne PZ (nowa ustawa) oraz:

− gdy PZ są prowadzane zgodnie z wypracowanym systemem,

− gdy po odbyciu PZ student wykonuje aplikacyjną pracę dyplomową

(najlepiej związaną z miejscem odbywania PZ),

− gdy wszystko powyższe odbywa się przy pełnej współpracy z

zakładem pracy (pracodawcą).

to wówczas studenci, w okresie ponad 2 semestrów, mogą być

częściowo kształceni stosownie do potrzeb zakładów pracy.

To jest odpowiedź na postulaty pracodawców. 27
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4. Propozycja metody wdrożenia systemu ECVET oraz nowy

sposób opisu programu studiów - kwalifikacje uczelniane.

 niektóre wykonane pilotaże wykazały, że programy kształcenia

tradycyjnie budowane na trzech filarach (wiedza, umiejętności,

kompetencje społeczne) są trudne w „użyciu” przy walidacji

zdobytych osiągnięć oraz podczas współpracy ze środowiskiem

pracy.

 w obecnie realizowanym projekcie PPZ wypracowano sposób

wdrożenia systemu ECVET, który wykorzystano do opracowania

nowego sposób opisu programów studiów, zbudowanego na dwóch

filarach (umiejętności, kryteria ich weryfikacji – podobnie jak w ZSK).

Nowy sposób opisu programu studiów nie ma  wspomnianych cech 

opisu tradycyjnego utrudniających jego stosowanie.

W nowym opisie zastosowano kwalifikacje uczelniane.
28
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System  ECVET.

ECVET – European Credit system for Vocational Education & 

Training

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych

z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie

potwierdzone przez upoważnioną instytucję.

Jednostki efektów uczenia się to mniejsze części kwalifikacji

– spójne zestawy efektów uczenia się, które mogą podlegać

ocenie i walidacji.

Na roboczo  nazwaliśmy je  jednostkami  ECVET.

Weryfikowanie  to sprawdzanie, czy efekty uczenia się rzeczywiście 

zostały osiągnięte przez uczącego się (czy uczący się faktycznie 

przyswoił określoną wiedzę, opanował określone umiejętności i zdobył 

określone kompetencje) 29
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Walidacja efektów uczenia się w kontekście systemu ECVET

oznacza proces potwierdzania, że określone, poddane

weryfikacji efekty uczenia się uzyskane przez uczącego się

odpowiadają konkretnym efektom wymaganym w ramach

jednostki lub kwalifikacji.

Punkty ECVET mogą dostarczać dodatkowych informacji o

kwalifikacji i jednostkach efektów uczenia się. Umożliwiają

ocenę znaczenia danej jednostki dla kwalifikacji oraz mogą

wskazywać nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji.

W podprojekcie przyjęto uproszczony przypadek ECVET

uwzględniający tylko nakład pracy studenta potrzebny do

uzyskania jednostek efektów uczenia się (kwalifikacji).

Kwalifikacja uczelniana analog kwalifikacji rynkowej bez

nadawania jej. Ma ona charakter kwalifikacji w zawodzie.
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Program  kształcenia:
− układany zgodnie z PRK i stosując system ECTS,
− moduły/przedmioty ustawione w kolejności 

potrzebnej  „budowaniu” wiedzy,
− weryfikacja efektów kształcenia głównie 

teoretyczna,
− ocena praktycznej przydatności programu 

opisowa (a’la profil absolwenta).
Pilotażowe praktyki zawodowe (PPZ):
− program kształcenia PPZ tradycyjny,
− weryfikacja efektów kształcenia: 

• „mini zadania zawodowe”,
• komisyjne zaliczenie PPZ
• fakultatywnie  - aplikacyjna praca dyplomowa.

System ECTS:
− zaliczanie, akumulacja,
− przenoszenie, uznawanie,
− szacowanie i planowanie nakładu pracy 

studenta 
− na uzyskanie efektów kształcenia,
− ocena „długu studenta”.

System ECVET (w ramach PPZ –
ECVET):
− budowanie jednostek efektów 

uczenia się (jedn. ECVET) i ich 
zestawów,

− budowanie kwalifikacji uczelnianych 
(zawodowych),

− szacowanie  nakładu pracy studenta 
− na uzyskanie jedn. ECVET (współpraca 

z systemem ECTS).

Zbigniew  Walczyk
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4.1. Kwalifikacje uczelniane opracowane w PWSZ w Elblągu

I. Kwalifikacje uczelniane na  kierunkach studiów: administracja, 
ekonomia:

 Regulamin  PPZ – ECVET na kierunkach studiów: administracja, 
ekonomia,

 Modelowa  kwalifikacje uczelniane na kier. stud.: administracja:
Obsługa administracyjno - biurowa w urzędach administracji.

 Modelowa  kwalifikacje uczelniane na kier. stud.: ekonomia:
Obsługa administracyjno - rachunkowa w instytucjach sektora 
finansów publicznych.

Oprac.:  Krzysztof  Starańczak
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II. Kwalifikacje uczelniane na na kierunku studiów: mechanika i 
budowa maszyn (MiBM) w PWSZ w Elblągu:

 Regulamin  PPZ – ECVET  na kierunku studiów: MiBM,

 Przykładowe kwalifikacje uczelniane na kierunku studiów MiBM :

− KWALIFIKACJA 1: 
Przygotowanie technicznej dokumentacji konstrukcyjnej 
urządzenia mechanicznego, mechanizmu lub maszyny.

− KWALIFIKACJA 2:
Projektowanie operacji obróbki skrawaniem.

− KWALIFIKACJA 3: 
Projektowanie operacji obróbki cieplnej.

33
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− KWALIFIKACJA 4: 
Programowanie obrabiarek   numerycznych CNC w systemach 
CAM.

− KWALIFIKACJA 5: 
Projektowanie operacji spawania.

− KWALIFIKACJA 6: 
Projektowanie operacji obróbki plastycznej.

− KWALIFIKACJA 7: 
Przygotowanie instrukcji eksploatacji urządzenia.

Oprac.: Zbigniew  Walczyk34



III. Przykład kwalifikacji uczelnianej na  kier. st.: MiBM
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Dziękuję  za  uwagę
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