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Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19?

Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym –

kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej



Spotkajmy się
w sieci

Kiedy?Kto? Gdzie?



globalne

Forum Jakości poświęcone jest 
refleksji nad wpływem 

wydarzeń minionego roku 
(związanych z ogłoszeniem 

w dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii 
COVID-19 na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej)
na teraźniejszość i przyszłość 

szkolnictwa wyższego w Polsce.

Pandemia COVID-19 sprawiła, 
że zarówno uczelnie, 

Polska Komisja Akredytacyjna, 
jak i pozostali interesariusze 

systemu szkolnictwa wyższego 
stanęli w obliczu trudnych 

do przewidzenia zmian na wielu 
płaszczyznach. 

Nastąpiło gwałtowne przejście 
od modelu tradycyjnego zarządzania 

uczelniami do modeli 
umożliwiających sprostanie 

wyzwaniom spowodowanym 
przez pandemię i zapewniających 

szybką adaptację do realizacji 
procesu kształcenia

w warunkach niepewności.

Zmianie uległo funkcjonowanie 
instytucji szkolnictwa wyższego

nie tylko w Polsce, 
ale i na całym świecie. 

W krótkim czasie zredefiniowana 
została również społeczna misja 
uczelni na skutek rodzących się 
wobec nich nowych oczekiwań.

zm
ia

n
y



Łączy nas 
wspólny cel

Myślą przewodnią Forum są kryzysy i szanse
jakie stworzyła lub uwypukliła pandemia
w perspektywie krótko- i długookresowej,
w procesie zapewniania jakości kształcenia
w szkolnictwie wyższym.

Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją
powinność wszechstronną współpracę i dialog
ze wszystkimi interesariuszami procesu
kształcenia, w tym środowiskiem akademickim
i szkolnym, kandydatami na studia i ich
rodzicami, pracodawcami oraz organami
państwa i administracji publicznej.

Naszą misją 
jest stworzenie 

platformy dialogu 
między 

wszystkimi interesariuszami 
procesu kształcenia. 
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Wpływ pandemii COVID-19 
na szkolnictwo wyższe 

Jakie słabości szkolnictwa 

wyższego obnażyła 

i jakie szanse ujawniła 

pandemia? 

Polska Komisja Akredytacyjna

w okresie pandemii COVID-19.

Debata otwierająca:

Zmiany w funkcjonowaniu 

uczelni.

Moduł I

9:00 – 12:30

Moduł II

13:15 – 17:00

Adaptacja uczelni
do nowych warunków 

W jaki sposób uczelnie 

odpowiadają na wyzwania 

oraz wykorzystują nowe 

możliwości w trakcie 

pandemii COVID-19? 

Seminarium 1: Programy studiów.

Seminarium 2: Nauczanie

i uczenie się w trybie zdalnym.

Seminarium 3: Wsparcie 

studentów i kadry dydaktycznej 

w procesie nauczania

i uczenia się – oczekiwania

a rzeczywistość.

Seminarium 4: Kształcenie

na kierunkach o profilu 

praktycznym.

Moduł III

17:15 – 19:00

Poza pandemią –
długookresowe skutki 

pandemii dla szkolnictwa 
wyższego w Polsce

oraz jakości kształcenia. 
Proponowane rozwiązania 

Jak zmieni się szkolnictwo 

wyższe i działalność na rzecz 

zapewnienia i doskonalenia 

jego jakości w wyniku 

pandemii?

Debata podsumowująca: 

Jak przygotować uczelnie

i pozostałych interesariuszy 

szkolnictwa wyższego

na wieloletnie skutki pandemii?
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Patrząc 
w przyszłość

Realizując misję budowania kultury jakości
pragniemy, by tegoroczne Forum Jakości 

stało się przyczynkiem do głębszego namysłu
nad doświadczeniami wyniesionymi z minionych miesięcy, 

a także pozwoliło na sformułowanie wniosków 
na temat perspektyw oraz przyszłych scenariuszy 

dla zapewniania jakości kształcenia w Polsce.
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Zarejestruj się 
już dziś!

Link do rejestracji

www.pka.edu.pl

anna.sikora@pka.edu.pl, tel. 22 563 17 55 
grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl, tel. 22 563 17 63

https://bpka.clickmeeting.com/seminarium-polskiej-komisji-akredytacyjnej-forum-jakosci-2021/register?_ga=2.266462734.1447084910.1622109667-1400481017.1582098156&_gac=1.120469626.1620630941.Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIb_DdMLA8Xje-neWuXovSyjQIS_tekhQ7LwZIUkI1m7wotkz998DmwaAqhSEALw_wcB
https://www.pka.edu.pl/
mailto:anna.sikora@pka.edu.pl
mailto:grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl
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