
 
  
 

Uczelnia w roli integratora uczenia się 
przez całe życie. Koncepcja uznawania 
efektów  wcześniejszego uczenia się -  

przykład Uniwersytetu Warszawskiego   
 

Agata Wroczyńska 

ETE 2015. Warszawa,  6 marca 2015 r.  



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. Koncepcja uznawania 
efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW 
 

Plan prezentacji: 

1. Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe 
życie 

2. Analiza SWOT 

3. Autorska koncepcja uznawania efektów 
wcześniejszego uczenia się – Uniwersytet 
Warszawski. Przejście od modelu ULLL do LLLU 

4. Podsumowanie i rekomendacje 

 

 



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. Koncepcja uznawania 
efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW 

Prezentacja przygotowana na podstawie opracowań: 

1.Oszacowanie koniecznych zmian w organizacji działalności 
dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego potrzebnych do wdrożenia 
LLL i LWL oraz skutecznego uznawania efektów uczenia się spoza 
systemu formalnego. Praca zbiorowa pod red. A. Wroczyńskiej. 

2. Artur Chełstowski, Agata Wroczyńska (red.), Oszacowanie kosztów 
zmian w organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego koniecznych do wdrożenia LLL, LWL i RPL. 

3. Paweł Stępień, Analiza korzyści, jakie może odnieść szkoła wyższa i 
jej interesariusze z podjęcia nowych działań w zakresie LLL i LWL.  

4. Synteza wyników uzyskanych przez Uniwersytet Warszawski w 
ramach realizacji projektu „Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się 
przez całe życie”. Raport podsumowujący wyniki przeprowadzonych 
działań. Praca zbiorowa pod red. A. Wroczyńskiej i  P. Stępnia. 

 



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie 

 
Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie – definicja zawarta w 
„środowiskowej” Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 (KRASP, FRP, KRZaSP): 

Cel strategiczny 1 – Działalność edukacyjna uczelni. Dostosowanie systemu kształcenia do 
zmieniających się potrzeb społecznych. 

Cel operacyjny 1.1. – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. 

2. Pełnienie przez uczelnie roli „integratora” procesu uczenia się przez całe życie w różnych 
warunkach i okolicznościach (life-wide learning – LWL), tzn. stwarzanie warunków do realizacji 
różnych ścieżek kształcenia (różnych dróg dochodzenia do konkretnych kwalifikacji formalnych), 

m.in. poprzez: 

– uznawanie efektów uczenia się, osiągniętych w sposób „nietradycyjny”, 

(…) 

– prowadzenie działań informacyjnych i doradczych, wspomagających studentów i potencjalnych 
studentów (zwłaszcza studentów „nietypowych”). 

 



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. 

Uzasadnienie wprowadzenia strategii LLL na UW: 

1. Deklaracje polityczne, regulacje prawne międzynarodowe i 
krajowe, 

2. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), 

3. Pakiet Inwestycji Społecznych, 

4. Wymiar demograficzny, 

5. Wymiar rynku pracy. 



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. 

Obszary integracji: 

1. Integracja programowa (horyzontalną), a w jej ramach 
aspekty: 
n integracji oferty edukacyjnej, tj.  
n integracji oferty wokół ram kwalifikacji, 
n integracji kształcenia pomiędzy szkołą średnią a 

uczelnią, 
n integracji oferty edukacyjnej uczelni z potrzebami 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku 
pracy, 

n integrowania indywidualnych strategii edukacyjnych 
osób uczących się. 



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie. 

Integracja oferty edukacyjnej wokół ram kwalifikacji 
pozwoli na: 

projektowanie i realizację zróżnicowanej i elastycznej oferty edukacyjnej, 
uwzględniającej potrzeby i motywację innych niż dotychczas grup odbiorców oraz 
sprzyjającej indywidualizacji ścieżek kształcenia, 

wdrożenie procedur uznawania efektów kształcenia osiągniętych w sposób 
„nietradycyjny”, 

zapewnienie doradztwa zawodowego i edukacyjnego studentom i innym osobom 
dorosłym zainteresowanym edukacją oraz uczniom szkół średnich, 

tworzenie warunków do uczenia się w różnorodnym miejscu i czasie (większe 
wykorzystanie technologii IT w procesach uczenia się). 



Uczelnia w roli integratora uczenia się przez całe życie 

Problemy i wyzwania: 

kwestie organizacyjne, m.in.: czy działania mają być podejmowane na poziomie 
uczelni czy wydziałów? Czy należy tworzyć nowe jednostki w ramach struktury 
uczelni? Poszczególne jednostki są rozproszone i mają bardzo luźne związki 
merytoryczne. 

kwestie kadrowe: niewystarczająca liczba osób przygotowanych do tego, by wdrażać 
system i szkolić kadrę odpowiedzialną za działania operacyjne związane z 
wdrażaniem systemu. Jak wykorzystać posiadane zasoby? 

kwestie związane z potrzebami odbiorców: grupa odbiorców LLL, w szczególności 
RPL, jest bardzo zróżnicowana pod względem przygotowania do podejmowania 
kształcenia, wieku, motywacji. 

kwestie związane z kosztami i ryzykiem wprowadzenia systemu 

 



Analiza SWOT 

„Zasoby” Uniwersytetu Warszawskiego: 
1.  Niezwykle bogata oferta dydaktyczna uczelni dla studiów I i II stopnia.  

2.  Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka ogólnouczelniana, która jest 
jednym z głównych realizatorów zapisów misji oraz strategii UW w zakresie prowadzenia i 
promowania edukacji permanentnej. Posiada bogate doświadczenie związane z pracą z osobami 
dorosłymi i kadrę przygotowaną merytorycznie do działań w zakresie doradztwa edukacyjnego. 

3.  Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji – jednostka ogólnouczelniana, która dzięki 
wykorzystaniu nowych technologii rozwija i wspiera edukację zdalną z wykorzystaniem Internetu 
oraz bada i upowszechnia ten typ edukacji.  

4.  Biuro ds. Rekrutacji – sprawnie działająca jednostka administracji centralnej odpowiedzialna 
za procesy rekrutacyjne, w tym działanie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

5.  Kadra naukowo-dydaktyczna posiadająca doświadczenia w zakresie tutoringu i 
„niestandardowych” metod oceny osiągnięć studenta (wieloletnie doświadczenia UW w zakresie 
indywidualnego międzywydziałowego/międzyobszarowego kształcenia studentów – MISH i MISM-
P). 



Analiza SWOT 

Słabe strony działalności uczelni w kontekście LLL: 
1. Oferta dydaktyczna uczelni dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oferowanych przez jednostki prowadzące 
studia, a także przez UOUW oraz COME  nie jest spójna i zintegrowana. 

2. Potrzebne są dalsze wysiłki zmierzające do integracji środowiska wokół idei LLL, kształcenia 
zorientowanego na studenta (SCL) oraz upowszechnienia podejścia opartego na efektach kształcenia w 
dydaktyce. 

3. Niezbędne jest podjęcie dalszych skoordynowanych działań w celu stworzenia powszechnie 
akceptowanego i zrozumiałego  języka efektów kształcenia, uczelnianego podejścia do definiowania 
efektów kształcenia i innych atrybutów programów w celu ich harmonizacji i zapewnienia 
porównywalności. 

4. Konieczne jest rozważenie, czy i jak przypisać oferowane studia podyplomowe do poziomów kształcenia 
KRK dla szkolnictwa wyższego. 

5. Jak dotąd, system Krajowych Ram Kwalifikacji nie został wykorzystany w należytym stopniu w określaniu 
wymogów rekrutacyjnych, zwłaszcza w wypadku kierunków drugiego stopnia studiów oraz studiów 
trzeciego stopnia. Tymczasem uwzględnianie w naborze na te studia kompetencji nabytych w kształceniu 
nieformalnym i pozaformalnym mogłoby wpłynąć na potencjalne zwiększenie spektrum kandydatów. 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Definicja uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie 
(EUCEN): 

 

„ULLL, uniwersyteckie uczenie się przez całe życie, to zapewnianie przez 
instytucje szkolnictwa wyższego sposobności do uczenia się, usług i badań, 
które służyć mają osobistemu i zawodowemu rozwojowi szerokiego grona 
osób oraz społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi 
społeczeństw i regionów. Jest na poziomie akademickim i jest oparte na 
badaniach; koncentruje się przede wszystkim na zaspakajaniu potrzeb osób 
uczących się; często tworzone jest i/lub oferowane we współpracy z 
interesariuszami i czynnikami zewnętrznymi”. 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Uniwersytet kształcący przez całe życie: 

uznaje, że społeczna i regionalna misja będzie centralnym elementem jego polityki i 
strategii, jako wyraz aspiracji do doskonałości międzynarodowej, 

włącza ideę uczenia się przez całe życie i we wszystkich okolicznościach do 
oferty kształcenia dla wszystkich swoich studentów bez względu na wiek i 
doświadczenie, 

uznaje, że uczenie się i potrzeby uczących się są kryteriami organizacji 
kształcenia, 

oferuje elastyczne i drożne programy kształcenia, dostępne na różnych etapach 
dla osób pragnących uzyskać częściową lub pełną kwalifikację, 

oferuje możliwość dostępu do kształcenia w różnym czasie - dla osób pracujących lub 
inaczej ograniczonych czasem, 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Uniwersytet kształcący przez całe życie: 

oferuje kształcenie komplementarne (blended learning), 

stosuje podejście oparte na efektach kształcenia przy projektowaniu programów 
kształcenia, 

oferuje elastyczne, innowacyjne krótkie programy kształcenia w odpowiedzi na 
potrzeby uczących się, 

stosuje punkty ECTS w odniesieniu do krótkich programów kształcenia, 

oferuje poradnictwo i doradztwo dla uczących się, 

opiera kształcenie na badaniach, 

ma dynamiczne struktury zarządcze najlepiej wykorzystujące potencjał LLLU, 

oferuje programy doskonalenia w zakresie LLLU dla kadry akademickiej i 
administracji. 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

 

Podczas realizacji projektu Szkoły wyższe w roli 
integratora uczenia się przez całe życie uznano na UW, 
że proces uznawania efektów wcześniejszego uczenia 
się może stać się początkiem i centrum zmian w 
organizacji dydaktycznej uczelni, które umożliwią jej 
przejście od modelu ULLL do modelu LLLU.  



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Skuteczne wdrażanie wypracowanego w ramach 
projektu modelu rekrutacji w trybie RPL pozwoli na: 

-  włączenie idei uczenia się przez całe życie i we 
wszystkich okolicznościach do oferty kształcenia dla 
wszystkich studentów uczelni bez względu na ich wiek i 
doświadczenie, 

-  sprawi, że uczenie się i potrzeby uczących się staną się 
kryteriami organizacji kształcenia,  



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

 

- spowoduje konieczność uelastycznienia programów 
kształcenia dostępnych na różnych etapach dla osób 
pragnących uzyskać częściową lub pełną kwalifikację, 

- da możliwość dostępu do kształcenia w różnym czasie 
osobom pracującym (lub inaczej ograniczonym czasowo) 
oraz kształcenia komplementarnego. 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Rekrutacja na studia w trybie RPL-u na Uniwersytecie Warszawskim powinna 
przebiegać na kilku poziomach: 

* zgłoszenie się kandydata na studenta w trybie RPL-u do Punktu doradztwa edukacyjnego w 
Uniwersytecie Otwartym UW; 

* przeprowadzenie wstępnej rozmowy doradczej i zbadanie potrzeb i oczekiwań kandydata; 

* sprawdzenie posiadanych efektów uczenia się spoza systemu formalnego i analiza możliwości 
kandydata w stosunku do przedstawionych oczekiwań; 

* wstępne przedstawienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego i zaproponowanie 
konkretnych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami, zainteresowaniami i potrzebami 
rekrutowanego; 

* skierowanie do Biura Rekrutacji i doradcy rekrutacyjnego w celu załatwienia wszelkich 
formalności i rozpoczęcia procedury uznawalności kwalifikacji i kompetencji uzyskanych poza 
systemem formalnym. 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Skierowanie kandydata na studia w trybie RPL-u do doradcy rekrutacyjnego w Biurze 
Rekrutacji.  

Doradca rekrutacyjny może: 

* skierować kandydata do Tutora/Doradcy RPL na danym Wydziale w celu prowadzenia dalszej 
procedury przyjęcia na studia w trybie RPL-u. 

Spotkanie kandydata z Tutorem/Doradcą RPL-u na Wydziale.  

Tutor może: 

* skierować kandydata do Komisji Weryfikacyjnej na danym Wydziale; 

* odesłać do Biura Rekrutacji w celu uzupełnienia dodatkowych formalności; 

* skierować do doradcy edukacyjnego w celu uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i kompetencji 
lub zweryfikowania planów względem dalszego kształcenia. W porozumieniu z doradcą 
edukacyjnym Tutor może skierować kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia w celu uzupełnienia 
brakujących efektów kształcenia. 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Weryfikacja efektów uczenia się spoza systemu formalnego przez Komisję 
Weryfikacyjną na Wydziale. 

Komisja może: 

* uznać kwalifikacje i kompetencje kandydata i skierować go na studia w trybie RPL-u; 

* odesłać do wydziałowego tutora celem weryfikacji istniejących wątpliwości. (Należy 
rozważyć, czy istnieje taka możliwość w przypadku negatywnej decyzji Komisji). 

Rejestracja kandydata na studia w systemie IRK – Biuro Rekrutacji. 

Rozpoczęcie studiów przez studenta – RPL-owca. Ciągłe wsparcie tutora oraz 
doradcy edukacyjnego. 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 
 
 
 

Model rekrutacji na studia w trybie RPL – schemat działania w ramach 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Doradca 
Edukacyjny 
UOUW 

Doradca 
Rekrutacyjny 
BdR 

TUTOR/
Doradca 
RPL 
Wydziały 

Komisje 
Weryfikujące 
Wydziały 

Rejestracja 
W IRK 
BdR 

Student 
UW 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Doradztwo edukacyjne 

1. Głównymi odbiorcami punktów doradztwa edukacyjnego, będą osoby chcące uzyskać 
zgodę na uznanie efektów kształcenia zdobytych poza systemem formalnym i rozpoczęcie 
studiów w ramach systemu RPL-u. Doradcy edukacyjni wstępnie ocenią, na ile uzyskane przez 
nich efekty kształcenia  pozaformalnego i nieformalnego mogą odpowiadać na wymagania 
stawiane osobom rozpoczynającą procedurę RPL-u. 

2. Rolą doradcy edukacyjnego będzie wspieranie przyszłego studenta – RPL-owego na 
każdym etapie jego drogi edukacyjnej na Uniwersytecie - niezależnie od efektów i podjętych 
przez niego decyzji edukacyjnych. Ważne jest, aby osoby studiujące w tej formie miały poczucie 
bezpieczeństwa i czuły się zaopiekowane przez cały okres pobytu na Uniwersytecie Warszawskim. 

3. Należy również pamiętać, że poza osobami chcącymi podjąć studia w ramach RPL-u, do 
doradców edukacyjnych będą zgłaszać się osoby, które chciałyby kontynuować edukację 
na wiele różnych sposobów, np. w formie studiów podyplomowych, szkoleń czy kursów.  

4. Wśród odbiorców usług doradców edukacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim znajdą 
się nie tylko osoby chcące podjąć studia w trybie RPL-u, ale również słuchacze Uniwersytetu 
Otwartego UW, studenci czy chociażby warszawiacy, pragnący zacząć bardziej świadomie 
podejmować wyzwania związane z całożyciowym uczeniem się.  

 



Model doradztwa edukacyjnego prowadzonego  
przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego 

Punkt Doradztwa 
Edukacyjnego UOUW 
Grupy docelowe i ich 
wzajemne powiązania 

RPL-owcy 

Słuchacze 
UOW 

Studenci 
UW 

Skierowanie do 
Biura Karier UW 
(lub Biur Karier na 
Wydziałach) 

Skierowanie do 
Biura ds. 
Rekrutacji UW 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Narzędzia wspomagające proces RPL 

Portfolio w praktyce akademickiej nie jest jedynie jedną z metod oceny 
(podsumowania wcześniejszych osiągnięć) osoby uczącej się, a w 
szczególności studenta. Może być metodą sprzyjającą procesowi uczenia 
się i bieżącej oceny jego efektów. Jest wówczas wykorzystywane jako baza 
danych, dokonań i dowodów na osiągnięcia, podstawą oceniania 
kształtującego (formative assessment) i oceniania sumującego, czyli 
potwierdzania osiągniętych w procesie studiowania umiejętności i zdobytej 
wiedzy (sumative assessment). Portfolio może stanowić znakomite 
narzędzie pomocnicze w procesie rozpoznawania efektów uczenia się 
nieformalnego i pozaformalnego. 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Narzędzia informatyczne wspomagające proces RPL 
 
1. E-portfolio - powinno być wszechstronnym narzędziem, służącym 

nie tylko kandydatowi/studentowi RPL, ale też doradcy/tutorowi 
pomagającemu planować jego ścieżkę edukacyjną oraz jednostkom 
organizacyjnym przeprowadzającym rekrutację i walidację efektów 
wcześniejszego uczenia się. 

  
2.  Centralna baza pytań samosprawdzających i walidacyjnych -

opracowanie katalogu kwalifikacji możliwych do zdobycia na 
Uniwersytecie Warszawskim będzie pierwszym krokiem w kierunku 
opracowania rozległej bazy pytań samosprawdzających i 
walidacyjnych administrowanej i udostępnianej przez COME UW.   

 
 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Narzędzia informatyczne wspomagające proces RPL  

E-portfolio: 

E-portfolio powinno być wykorzystywane jako: 

1. Element dokumentacji do procedury RPL (portfolio prezentacyjne). 

2. Narzędzie doradcy edukacyjnego/doradcy rekrutacyjnego/tutora  (portfolio 
ewaluacyjne). 

3. Narzędzie dokumentowania postępów (portfolio dokumentacyjne). 

4. Narzędzie prezentacji poza uczelnią (portfolio prezentacyjne). 

Narzędzie, oprócz efektów kształcenia osiągniętych przez studenta/absolwenta, 
powinno także generować wystandaryzowane CV (jeśli zażyczy sobie tego użytkownik 
i uzupełni bazę o odpowiednie dane). 

 

 

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Narzędzia informatyczne wspomagające proces RPL 

Centralna baza pytań samosprawdzających i walidacyjnych: 

Przygotowanie takiej bazy umożliwi: 

1) Studentowi RPL – zweryfikowanie poziomu wiedzy i umiejętności przed przystąpieniem do 
walidacji, a także sprecyzowanie swoich oczekiwań wobec nauki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Wyniki testów samosprawdzających mogą służyć również doradcy RPL/tutorowi oraz doradcy 
edukacyjnemu, który  planuje ścieżkę edukacyjną studenta. 

2) Pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego – łatwe przygotowanie egzaminów 
walidacyjnych, pod warunkiem przygotowania wystarczająco obszernej bazy pytań, z której 
możliwe będzie losowanie wielu wariantów egzaminów (pisemnych i ustnych, do których 
generowane powinny być pliki z egzaminem i kluczem do wydruku, a także przeprowadzanych w 
sali komputerowej przy nadzorze komisji walidacyjnych – sprawdzanych automatycznie przez 
system).  

Centralna baza pytań administrowana przez COME powinna być regularnie uzupełniania i 
korygowana na przestrzeni lat przez ekspertów dziedzinowych ze wszystkich jednostek 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

  

  

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Oszacowanie ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem 
modelu 

1) Podjęcie działań, które umożliwią przeprowadzenie tak poważnej i 
głębokiej zmiany, jaką jest RPL, przy obecnym braku zaufania 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego do reformy 
szkolnictwa wyższeg, a także przy obecnym poziomie obciążenia 
kadry uniwersyteckiej. 

2) Wstępny okres budowy i funkcjonowania tego systemu wymagać 
będzie wielkich nakładów finansowych przy niewielkich dochodach. 

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Oszacowanie ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem 
modelu 
Koszty związane z: 

-  przygotowaniem i przeszkoleniem głównych „aktorów” działań – doradców edukacyjnych/doradców 
rekrutacyjnych/doradców RPL-tutorów; 

- przygotowaniem, przetestowaniem i wdrożeniem narzędzi informatycznych wspierających proces RPL 
takich, jak: e-portfolio, centralna baza pytań samosprawdzających i walidacyjnych; 

- - przygotowanie sprawnie funkcjonującego tylko jednego (centralnego) wirtualnego kampusu zajęć 
dostępnych zdalnie, serwisowanego przez COME UW  – przeniesienie w jedno miejsce częściowo rozproszonych 
dotychczasowych zasobów e-learningowych uczelni. Analogicznie do innych działających na poziomie centralnym 
systemów informatycznych uczelni (np. IRK i USOS), również platforma e-learningowa powinna być jedna, by 
ułatwić odbiorcom korzystanie z oferty zdalnej Uniwersytetu; 

-  przygotowaniem działań promocyjnych skierowanych zarówno do interesariuszy wewnętrznych, jak też 
zewnętrznych uczelni, a w tym przede wszystkim do kandydatów RPL. W tym kontekście należy rozważyć koszty 
związane z przygotowaniem: 

 - Punktu Doradztwa Edukacyjnego w UOUW, 

 - Punktu Informacyjnego/rekrutacyjnego w Biurze ds. Rekrutacji; 

  

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Oszacowanie ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem modelu 

Koszty związane z: 

- utworzeniem aplikacji zbudowanej na podstawie bazy danych (matrycy) wszystkich efektów 
kształcenia realizowanych w poszczególnych programach, modułach i przedmiotach na 
Uczelni, z uwzględnieniem ich różnic w poziomie szczegółowości oraz ich sekwencyjności. 
Aplikacja tego typu pozwoliłaby z jednej strony kandydatowi zorientować się, w jakie programy 
może „wpasować” posiadane już przez siebie kompetencje, a pracownikom (na podobnej 
zasadzie) przygotować kandydatom optymalne oferty; 

- opracowaniem krótkiego filmu uczącego, jak korzystać z programu ułatwiającego 
rozpoznawanie kompetencji i ich odnoszenie do oferty UW (pełnej, a zatem obejmującej także 
studia podyplomowe, kursy UO, ewentualnie programy 5. poziomu). Przy czym film ten powinien 
być powiązany z innymi ogniwami akcji promocyjnej (np. z innymi krótkimi filmami) dla kandydatów 
RPL, które będą obrazować kolejne kroki procedury uznawania efektów uczenia się poza edukacją 
formalną; 

- promocją oferty studiów podyplomowych; 

- promocją oferty edukacyjnej UOUW i COME. 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Oszacowanie ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem 
modelu 

Planując finansowe rozwiązania dotyczące procesu RPL celowe, a wręcz konieczne jest 
precyzyjne określenie docelowej liczby kandydatów (w przeliczeniu na korzyści finansowe). 
Ich podstawą powinno stać się wnikliwe rozpoznanie rynku (grup docelowych/osób 
zainteresowanych tym procesem).  

Niezwykle istotną kwestią, nie poruszaną do tej pory, jest określenie progu opłacalności 
procesu RPL z punktu widzenia możliwości finansowych kandydata.  

Ważnym zadaniem byłoby także opracowanie nowych zasad rozliczania pensum (szczególnie 
istotne w warunkach pogłębiającego się niżu demograficznego i zmniejszania się liczebności 
studentów na poszczególnych kierunkach studiów). 

Warto rozważyć, jak w kontekście przedstawionych wyżej wyzwań finansowych wykorzystać 
środki w ramach programu Erasmus+. 

(Wnioski z dyskusji, która miała miejsce podczas warsztatów zorganizowanych 14 marca 2014 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim, w ramach konferencji „Uczenie się przez całe życie a dydaktyka szkoły wyższej na przykładzie 
Uniwersytetu Warszawskiego”  Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Nowoczesny Uniwersytet – 
kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”: Projekt był 
współfinansowany ze środków UE).  

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie.  

Oszacowanie korzyści związanych z wdrażaniem modelu 

1. Wpływ na jakość kształcenia. 

- wdrożenie modelu RPL wymusza przegląd, weryfikację, modyfikację i uspójnienie 
pełnej oferty dydaktycznej uczelni, skłaniając do głębokiego namysłu nad 
celowością i trafnością działań dydaktycznych i ich opisu na wszystkich szczeblach 
ujętego hierarchicznie procesu kształcenia; 

- analiza działań projektowanych w zakresie doradztwa edukacyjnego i rekrutacji 
prowadzi do wniosku, że ów przegląd, udoskonalenie i zintegrowanie oferty 
dydaktycznej UW przyniesie korzyści nie tylko dotyczące jakości oferowanych 
zajęć, ale także związane z tworzeniem dogodniejszej dla studentów (także 
regularnych) możliwości kształtowania indywidualnych ścieżek dydaktyki; 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

Oszacowanie korzyści związanych z wdrażaniem 
modelu 

Wpływ na jakość kształcenia - cd. 

- wdrożenie strategii LLL na UW, w szczególności modelu RPL, wymaga 
harmonijnego współdziałania różnych podmiotów administracji centralnej, 
administracji i nauczycieli akademickich, jak również zaangażowania studentów, 
doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów pozaprogramowych; 

- szkolenia pracowników, w szczególności administracyjnych, zaangażowanych w 
proces RPL, podniesie spójność obsługi dydaktyki w skali całej – bardzo 
rozległej i bardzo zróżnicowanej – uczelni. Pozwoli bowiem pracownikom 
administracyjnym nie tylko odpowiednich biur, ale także wydziałów lepiej poznać ofertę 
dydaktyczną UW, sposób jej opisu i jego funkcjonalność, zagadnienia reformy 
przedstawiane i od strony państwowych regulacji prawnych, i od strony rozwiązań 
uczelnianych; 

 

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 
 

Oszacowanie korzyści związanych z wdrażaniem modelu 

Wpływ na jakość kształcenia - cd. 

-  wdrażanie modelu RPL ułatwi tworzenie sieci współpracy między nauczycielami 
akademickimi, wspólne podejmowanie badań nad problematyką związaną z RPL 
oraz skuteczniejsze ubieganie się o dofinansowanie tych badań, projektów w 
drodze grantów; z kolei wyniki projektów badawczych wzbogacą potencjał 
dydaktyczny uczelni (za sprawą nowej wiedzy, nowych propozycji metodycznych, 
narzędzi itd.); 

-  konieczne będzie dążenie do „trafności wymogów rekrutacyjnych (proces RPL 
jest bowiem paralelny do rekrutacji i egzaminów wstępnych)”. Wdrożenie modelu RPL 
prowadzić też będzie do rozpoznania koniecznych warunków zachowania 
wysokiej jakości działań rekrutacyjnych w fazie oceny dokumentacji kandydata, 
rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego; ma to szczególne 
znaczenie ze względu na dominujący dziś na UW brak zaufania do tej drogi 
przyjmowania na studia; 

 

 

 

 



Koncepcja uznawania efektów wcześniejszego uczenia się – przykład UW. 
Przejście od modelu uniwersyteckiego uczenia się przez całe życie do 
uniwersytetu kształcącego przez całe życie. 

-  stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych będzie oznaczało możliwość 
przeprowadzenia przeglądu przydatności dotychczasowych rozwiązań informatycznych w 
dziedzinie obsługi studiowania. Pozwoli to nie tylko wskazać ogniwa wymagające 
udoskonalenia, wymiany lub usunięcia, ale także przygotować narzędzia do skutecznego, 
uspójnionego w skali całej uczelni, uwzględniającego zróżnicowanie oferty dydaktycznej, zbierania 
danych, niezbędnych do świadomego diagnozowania stanu dydaktyki UW, potrzeb kandydatów, 
studentów i doktorantów i podejmowania koniecznych decyzji i działań przez władze uczelni i 
jednostek; 

-  korzystne następstwa dla jakości kształcenia na UW wynikają także z projektu „Portfolio 
akademickie jako metoda podsumowania osiągnięć studenta”. Portfolio bowiem, po pierwsze, 
umożliwia gromadzenie wiarygodnych danych o dotychczasowych osiągnięciach studenta. 
Po drugie, może służyć ocenianiu kształtującemu i sprzyjać świadomemu, refleksyjnemu, 
dobrze planowanemu uczeniu się studenta. Po trzecie, pozwala na wiarygodną ocenę 
sumującą dokonań studenta na zamknięcie etapu edukacji; 

- skuteczna realizacja strategii LLL i wdrażanie modelu RPL skłonią nauczycieli akademickich 
(zwłaszcza bezpośrednio zaangażowanych w proces RPL, ale także tych, którzy w swoich grupach 
zajęciowych spotkają osoby przyjęte w trybie RPL) do podniesienia poziomu kompetencji 
dydaktycznych (nowe role, np. opiekuna studentów przyjętych w trybie RPL). 



Rekomendacje 

Podsumowanie i rekomendacje 

Rekomendacje dotyczące dydaktyki uczelnianej: 

– rozpoznanie dotychczasowych elementów LLL w uczelni; 

– integracja oferty dydaktycznej wokół ram kwalifikacji: oferta winna być spójna i 
zintegrowana w szczególności w odniesieniu do zdefiniowanych dla programów/
modułów/przedmiotów efektów kształcenia oraz punktów ECTS. Przegląd i weryfikacja 
programów kształcenia (ich modułów i przedmiotów) powinien dotyczyć ich spójności, 
przejrzystości i właściwego następstwa efektów kształcenia (dla studiów I i II stopnia – 
6 i 7 poziomu PRK). Wynikiem przeglądu powinno być odpowiednie przypisanie 
programu do odpowiedniego poziomu PRK, także z uwzględnieniem poziomu 5; 

 



Rekomendacje 

- przystosowanie wszelkich elementów (studia 
podyplomowe, oferta kursów i szkoleń) oferty 
dydaktycznej uczelni do zasad właściwych dla KRK (tzn. 
efektów kształcenia, punktów ECTS, ewentualnego 
odniesienia do PRK);  

– stworzenie efektywnego systemu przeglądu programów 
kształcenia i ich modułów pod kątem wykrywania 
tożsamych efektów kształcenia, a następnie 
weryfikowania ich zasadności w programie; 

 



Rekomendacje 

- wykorzystywanie podejścia kompetencyjnego jako 
propozycji odpowiedzi na potrzeby edukacyjne 
(doradztwo edukacyjno-zawodowe); 

– stworzenie pożądanego modelu/zestawu efektów 
kształcenia z obszaru kompetencji społecznych, 
mającego charakteryzować absolwenta uczelni; 

– uelastycznienie oferty edukacyjnej – zaprojektowanie 
indywidualnych ścieżek kształcenia, modularyzacja 
oferty, integracja wszystkich form kształcenia w uczelni. 
Narzędziem tego procesu winny być ramy kwalifikacji.  

 



Rekomendacje 

Udział i potrzeby interesariuszy zewnętrznych: 

– udział pracodawców w projektowaniu i ocenie programów kształcenia i ich 
modułów oraz w ocenie jakości systemu RPL i jego wyników; 

– wykorzystywanie podejścia kompetencyjnego do badania potrzeb rynku 
pracy; 

– projektowanie studiów krótkiego cyklu (5. poziom KRK) w ścisłej korelacji z 
potrzebami rynku pracy; 

– integracja działań tych jednostek uczelni, które odpowiadają na potrzeby 
grup szczególnie potrzebujących. 

 



Rekomendacje 

Uznawanie efektów wcześniejszego uczenia się 
(RPL): 

–  uznawanie efektów wcześniejszego uczenia się winno stać się 
działaniem wokół wspólnego celu wdrożenia LLL w uczelni: 
podejścia holistycznego do LLL; 

– reorganizacja modelu organizacyjnego uczelni – integracja 
współpracy między jednostkami; 

– włączenie pełnej oferty dydaktycznej uczelni (kursów jednostki 
zajmującej się e-nauczaniem i, jeśli uczelnia ma taką jednostkę, 
Uniwersytetu Otwartego) do procesu RPL w celu ułatwienia 
kandydatowi RPL zdobycia odpowiednich efektów kształcenia; 



Rekomendacje 

- określenie w ramach istniejących regulacji prawnych zasad udziału 
kandydatów RPL w kursach i zajęciach dydaktycznych 
umożliwiających im gromadzenie kompetencji związanych zarówno z 
procedurą RPL, jak też uzupełnieniem efektów kształcenia 
koniecznych do przeprowadzenie procedury RPL; 

– opracowanie zasad indywidualizacji studiów dla osób przyjętych w 
drodze RPL; 

– opracowanie procedury tworzenia, zatwierdzania i weryfikacji 
programów studiów podyplomowych umożliwiających włączenie ich 
w procedurę RPL jako programów oferujących kwalifikacje 
cząstkowe (czyli m.in. odniesionych do poziomów PRK); 



Rekomendacje 

- wykorzystywanie narzędzi informatycznych do wspierania procesu 
LLL, w szczególności RPL, np. e-portfolio; 

– opracowanie narzędzia (np. o charakterze elektronicznym) 
umożliwiającego rozpoznanie kompetencji kandydata RPL w ścisłym 
odniesieniu do pełnej oferty dydaktycznej uczelni; 

– doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadry nauczycieli 
akademickich uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem związku 
między metodami i formami dydaktyki a uzyskiwanymi efektami 
kształcenia oraz ich wiarygodną weryfikacją; doskonalenie 
umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie tutoringu; doskonalenie 
kompetencji kadry administracyjnej uczelni odnośnie do obsługi 
studenta „nietradycyjnego”.  

 



Rekomendacje 

Reorganizacja sposobu kształtowania polityki finansowej 
uczelni:  

a) Nowe podejście do budżetowania oferty edukacyjnej – 
indywidualizacja ścieżek nauczania w sytuacji niżu demograficznego 
i jej integracja z kształceniem pozaformalnym i nieformalnym 
wymaga odmiennego podejścia do szacowania progu rentowności, 
minimalnej i maksymalnej liczby uczestników, a także kosztów 
jednostkowych poszczególnych działań oferowanych w ramach 
indywidualnej ścieżki nauczania; dodatkowo konstruowanie nowych 
ofert edukacyjnych integrujących różne formy kształcenia będzie 
związane często z trudnościami w oszacowaniu poszczególnych 
pozycji budżetowych (nie będą one już tak czytelne, jak przy 
szacowaniu tradycyjnej oferty uczelni). 



Rekomendacje 

 

b)  Wycena punktów ECTS – wycena modułów/kursów 
lub poszczególnych punktów ECTS związanych z 
elementami oferty edukacyjnej będzie wyzwaniem w 
związku z wdrażaniem na uczelni procedur uznawalności 
efektów kształcenia uzyskanych poza uczelnią; 
szacowanie kosztów procedury uznawalności i 
uzyskiwanie z tego tytułu środków finansowych może 
pozwolić uczelni optymalizować strukturę przychodów w 
warunkach malejących wpływów z czesnego. 



Rekomendacje 

 

c) Oszacowanie kosztów związanych z doskonaleniem 
rozwoju kadry dydaktycznej i administracyjnej – LL-
learner wymaga odmiennego podejścia, metod nauczania 
i sposobu obsługi niż typowy student, skłania to do 
przygotowania kadry uczelni zarówno do procesu 
projektowania oferty dydaktycznej, jak i jej świadczenia. 
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