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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Niedostateczne mechanizmy projakościowe w systemie finansowania
szkolnictwa wyższego
 Rozproszenie instytucji nauki i szkolnictwa wyższego
 Spadek liczby studentów
 Niewystarczające wymogi selekcyjne wobec kandydatów na studia
 Niska pozycja polskich uczelni w rankingach międzynarodowych

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy system jakości kształcenia w szkołach wyższych jest skuteczny?
 Czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął wystarczające działania
legislacyjne i nadzorcze w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia?
 Czy Polska Komisja Akredytacyjna rzetelnie realizuje zadania związane
z oceną jakości kształcenia w szkołach wyższych i przyczynia się do
doskonalenia ich wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia?
 Czy wewnętrzne systemy zapewnienia jakości w uczelniach publicznych
skutecznie oddziałują na jakość procesu kształcenia?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
Badania bezpośrednie
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
 Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
 Sześć uczelni publicznych

Badanie kwestionariuszowe
 54 uczelnie publiczne

04 Szkolnictwo wyższe w liczbach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego oraz strony internetowej
Academic Ranking of World Universities www.shanghairanking.com/ARWU2017.html. Na zdjęciu budynek Muzeum Uniwersytetu
Warszawskiego, dawniej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego.

05 System zapewnienia jakości kształcenia

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aktów wykonawczych oraz wyników
kontroli. Na zdjęciu budynek Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

06 Liczba studentów w Polsce

Źródło: Opracowanie własne NIK.

07

Uczelnie, w których co najmniej połowę stanowią wydziały
o najwyższych kategoriach naukowych

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wykazu kategorii naukowych
przyznanych uczelniom przez MNiSW.

08

Stwierdzony stan – Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

 Dotowanie zadań projakościowych – prawie 700 mln zł w latach
2015-2017, w tym:
– 56 mln zł dla jednostek uczelni z wyróżniającą oceną jakości kształcenia
– 82 mln zł dla uczelni za przyjęcie najlepszych maturzystów
 Brak badania wpływu instrumentów finansowych na jakość kształcenia
 Ograniczony pomiar jakości kształcenia (miernik: liczba ocen jakości
kształcenia wydanych przez PKA)
 Brak kompleksowej informacji o stanie jakości kształcenia na studiach

09 Stwierdzony stan – Polska Komisja Akredytacyjna
 Przyjęcie szczegółowych procedur postępowania
 Aktywne działania na rzecz jednolitego podejścia podczas oceniania
– wzory dokumentów
– szkolenia
– powoływanie specjalistów do składu zespołów
 Określenie szczegółowych kryteriów oceny, z wyjątkiem dwóch z dziewięciu
ogólnych kryteriów
 Aktywna współpraca międzynarodowa (akredytacje)
 Występowanie pracowników Biura PKA w roli ekspertów Komisji
 Wysoki odsetek ocen pozytywnych i wyróżniających

10 Stwierdzony stan – oceny jakości kształcenia PKA
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

11 Stwierdzony stan – uczelnie publiczne
 Formalne wdrożenie wewnętrznych systemów jakości kształcenia
 Określanie zbyt ogólnych celów dotyczących jakości kształcenia
 Brak mierników dla określenia skuteczności działań
 Rekrutacja kandydatów na studia z niskimi wynikami z przedmiotów
egzaminacyjnych (do 50% z przedmiotu kierunkowego)
 Brak ścieżki rozwoju dla pracowników dydaktycznych
 Wyznaczanie na stanowiska dydaktyczne osób, które nie zrealizowały
ścieżki rozwoju naukowego

12 Ocena ogólna
W ocenie NIK, system szkolnictwa wyższego w latach 2015-2017 nie
był objęty kompleksową oceną jakości kształcenia, która mogłaby
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego posłużyć do jego
doskonalenia. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest brak instytucji
odpowiedzialnej za prowadzenie systematycznych, całościowych
badań w powyższym zakresie. Do realizacji tych zadań nie jest
prawnie zobowiązana Polska Komisja Akredytacyjna, która wydaje
corocznie kilkaset ocen programowych dotyczących różnych
kierunków studiów (864 w kontrolowanym okresie). Jednak z uwagi
na jednostkowy charakter tych ocen, nie dają one spójnego obrazu
jakości kształcenia na uczelniach.
NIK zauważa, że przyjęty przez Polską Komisję Akredytacyjną
wspomagający model oceny jakości kształcenia na kierunkach
studiów sprzyjał wydawaniu ocen pozytywnych i wyróżniających
(łącznie 92%), przy 0,8% ocen negatywnych.

13 Ocena ogólna cd.
Skontrolowane szkoły wyższe wypełniły ustawowy wymóg, tworząc
wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia. Jednak, cele
sformułowano w nich w sposób ogólny, bez określenia planów
działania służących ich realizacji. Utrudniało to pełną i rzetelną ocenę
zakresu i skutków podjętych przez uczelnie działań doskonalących
jakość kształcenia.
Tym samym, system oceny jakości kształcenia funkcjonujący
w publicznych szkołach wyższych z uwagi na swój formalny charakter,
niewystarczająco przeciwdziałał niekorzystnym zjawiskom, takim jak:
– brak całościowego podejścia do badania jakości kształcenia i jego
doskonalenia
– brak ścieżki rozwoju nauczycieli akademickich zajmujących się
dydaktyką
– rekrutacja kandydatów z niskimi wynikami z egzaminu
maturalnego na poziomie podstawowym (od 30% do 49%
z przedmiotu kierunkowego)
– wysoki odsetek osób niekończących studiów w terminie (do 70%)

14 Wnioski – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Monitorowanie efektów wprowadzonych instrumentów finansowych
dotyczących jakości kształcenia
 Poszerzenie zadań ustawowych PKA, o wymóg prowadzenia całościowych,
przekrojowych i tematycznych (np. kierunki lekarskie, nauczycielskie)
ewaluacji jakości kształcenia w uczelniach, których wyniki pozwoliłyby
na doskonalenie szkolnictwa wyższego
 Podjęcie działań mających na celu uregulowanie w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym warunków odstąpienia i zawieszenia postępowania
w sprawie przeprowadzenia oceny programowej na kierunku studiów.

15 Wnioski – Polska Komisja Akredytacyjna

 Uszczegółowienie w statucie Komisji wszystkich ogólnych kryteriów oceny
programowej na kierunku kształcenia wymienionych w stosownym
rozporządzeniu
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