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Streszczenie
Główna teza artykułu mówi o tym, że zmiana strategii edukacyjnych jest 

wymogiem funkcjonalnym systemu społecznego. Krajowe Ramy Kwalifikacji 
są narzędziem do podniesienia poziomu jakości kształcenia i uelastycznienia 
procesu edukacyjnego poprzez mobilność pionową, która jest podstawową 
zasadą procesu bolońskiego. W tekście podejmuję próbę uporządkowania 
aparatury pojęciowej.
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* * *
Jeszcze nikomu nie udało się włożyć nowych treści w stare formy. Także 

reformy szkolnictwa wyższego w Polsce są ułomne i nie przynoszą koniecznych 
zmian. Błędem kardynalnym była ochrona patosu tytułu profesorskiego, który na 
globalnym rynku wygląda groteskowo, tak jak monarchia brytyjska.

Kolejne ekipy rządowe we współpracy ze środowiskiem akademickim 
wymyślały rozwiązania, które utrwalały istniejącą strukturę, odziedziczoną po 
realnym socjalizmie. A pomysłem, który winien trafić do Księgi Rekordów był 
ten, który dopuścił płatną edukację, dając możliwość pracy na drugim etacie na-
uczycielom akademickim zatrudnionym w szkołach publicznych (państwowych). 
W ten sposób podniesiono pensje etatowych pracowników szkół państwowych, 
zwiększając im pensum godzinowe dwukrotnie (a czasami i n-krotnie) i podno-
sząc podatki na edukację, bowiem obywatel był opodatkowany podwójnie: płacił 
podatki, z których państwo dotuje edukację i płacił za edukację swoich dzieci 
w szkołach prywatnych. To rozwiązanie ma nawet swoją nazwę: „zwiększenie 
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współczynnika skolaryzacji”. Ja nazywam to rozwiązanie ‘oszustwem edukacyj-
nym”, które doprowadziło do powstania „straconego pokolenia”. Ale nie tylko! 
Doprowadziło poprzez umasowienie szkolnictwa wyższego do obniżenia pozio-
mu jakości kształcenia i to na poziomie wyższym jak i średnim. Mechanizmem, 
który ma chronić dobre szkoły przed tym zagrożeniem jest wewnętrzny system 
jakości kształcenia.

Bez zrozumienia filozofii studiów dwustopniowych, źle przeprowadziliśmy 
zmianę jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. W większości przypad-
ków nastąpiło mechaniczne przecięcie istniejących programów studiów jedno-
litych magisterskich na: program studiów dla trzyletnich studiów licencjackich 
i program studiów dla dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających, zapo-
minając zupełnie o studiach trzeciego stopnia, czyli studiach doktoranckich. Jak 
bardzo zbłądziliśmy widać wyraźnie w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji.

W świetle teorii funkcjonalnej edukacja jest jednym z czterech imperatywów 
kulturowych każdego systemu społecznego. Jest koniecznością, od której nie ma 
odwrotu. Zatem pytania fundamentalne to: jaka edukacja? Jak uczyć dobrze? Jak 
zapewnić jakość kształcenia? 

Szukając odpowiedzi warto odwołać się do przemyśleń Alaina Touraine’a1, 
który zauważa, że nie istnieje już społeczeństwo, które było przedmiotem zainte-
resowań socjologii i nauk społecznych. Społeczeństwo nie jest już strukturą de-
terminującą zdolność jednostki do bycia twórcą własnej historii, czyli podmiotem 
działającym w pojedynkę i w grupie. Zmieniło się znaczenie instytucji, przestały 
one być sposobem w jaki społeczeństwa zarządzają swoimi zasobami, tworząc 
programy gospodarcze, edukacyjne, kulturalne. Nauki społeczne jakie znaliśmy, 
umarły. Potrzebujemy nowego paradygmatu, który pozwoli dojrzeć wyłaniają-
cy się nowy świat. Myślę, że w tym kontekście budowa nowego paradygmatu 
wymaga przede wszystkim nowych treści i nowych strategii ich przekazywania 
w obszarze edukacji.

Jeśli dzisiaj na poziomie jednostki kształtuje się podmiotowość społeczna, 
bowiem to ona tworzy swoją historię i w rezultacie decyduje o możliwościach 
działania, to można powiedzieć, że jednostka określa się przez kulturę, do której 
przynależy system edukacyjny opisywany przez pojęcie jakości kształcenia. Mo-
żemy wskazać na jego dwa wymierne wskaźniki : zadowolenie ze studiowania 
i satysfakcja z pracy. Kategoria jakości, to istotny element każdej organizacji. 

1 Wywiad Edwina Bandyka z Alainem Touraine’em Jesteśmy w punkcie zero, ”Polityka” 
nr 38(2825), 14.09-20.09.2011
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Jej specyfika polega na tym, że wymusza stałe monitorowanie procesu, którego 
jest elementem.

Wykształcenie stało się podstawą nowego zróżnicowania w kontekście sto-
pienia się kapitału ekonomicznego i kulturowego, a edukacja stała się towarem 
lub usługą. Nie rezygnując ze swojej podstawowej misji jaką jest kształcenie, 
uniwersytety muszą uwzględniać nowe potrzeby wynikające z gospodarki opar-
tej na wiedzy i ze społeczeństwa wiedzy, a to wymusza ewolucję uniwersytetu 
w kierunku organizacji opartej na wiedzy. W takich organizacjach wartościami 
są aktywa „niewidzialne”. Trzy z owych niematerialnych aktywów stanowią: 
1) kompetencja personelu, 2) struktura wewnętrzna, 3) struktura zewnętrzna, 
a ich kluczowym elementem są kompetencje. Termin kompetencja oznacza 
zdolności ludzi do działania w szerokim zakresie sytuacji w celu wytworzenia 
nowych jakości.

Podnoszenie standardów jakości kształcenia to jedno z najważniejszych 
zadań realizowanych przez wyższe uczelnie. W Polsce dopiero transformacja 
systemowa, rozpoczęta wyznacznikiem roku 1989, umożliwiła proces wyceny 
wartości uczelni wyższych. Najpierw powstała niezależna instytucja środowi-
skowa Uczelniana Komisja Akredytacyjna, a później organ rządowy, jakim jest 
Państwowa Komisja Akredytacyjna. Celem ogólnym wyceny wartości uczelni 
jest określenie szeroko rozumianych składników majątku, pozycji rynkowej 
uczelni lub sprawności działania zarządu. Na tej podstawie Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wydaje decyzje administracyjną przedłużającą licencję 
na działalność uczelni. Poza tym celem ogólnym, w przypadku uczelni równie 
ważne są cele szczegółowe związane z koniecznością zagwarantowania jako-
ści kształcenia, udzieleniem majątkowych gwarancji standardów studiowania, 
monitorowaniem i oceną pracy. Istotnym wyznacznikiem doskonalenia kultury 
jakości kształcenia uniwersyteckiego są wymagania akredytacyjne, oraz standardy 
europejskie, a komponenty owego procesu stanowią: 

1. Jakość zarządzania uczelnią (władze uczelni);
2. Zakres badań naukowych, poziom kształcenia i satysfakcji z pracy (kadra 

naukowo-dydaktyczna);
3. Zadowolenie ze studiowania (studenci);
4. Jakość pracy administracji uczelni i satysfakcja z pracy (pracownicy ad-

ministracyjni);
5. Rozwój indywidualny w kontekście planowania kariery zawodowej (ab-

solwenci, pracodawcy).
Z wyżej wymienionych powodów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 

2001 została powołana przez ówczesnego rektora profesora Franciszka Ziejkę 
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Stała Rektorska Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji i ja zo-
stałam jej przewodniczącą na prośbę Jego Magnificencji. Podstawowe zadanie 
w początkowej fazie wiązało się z wdrażaniem uwag, które formułowały zespoły 
oceniające poszczególne kierunki w ramach akredytacji UKA. Później pojawił 
się pomysł, aby co dwa lata przeprowadzać badania w skali całego Uniwersy-
tetu zadowolenia ze studiowania. I tak w czerwcu roku 2005 mieliśmy wyniki 
badań przeprowadzonych na 11 najliczniejszych kierunkach. Rok później, czyli 
w czerwcu 2006 zostały przeprowadzone badania na tych samych kierunkach i w 
październiku powstał raport porównujący wyniki z dwóch badań.

Przygotowaniem ankiety, realizacją badań i opracowaniem zebranego ma-
teriału zajmowała się sekcja ds. badania jakości kształcenia w ramach Działu 
Nauczania. Warto podkreślić, że pozytywne nastawienie studentów do badań 
wymagało mojego zaangażowania. Jako prodziekan ds. studenckich Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego byłam w stałym kontakcie ze stu-
dentami i ich przedstawicielami w Samorządzie Studenckim. Mieli moje słowo, że 
władze dziekańskie i rektorskie zostaną zobligowane do reagowania na pozytywy 
i negatywy, które ujawnią badania na wybranych kierunkach. I tak się stało.

Jakość wymaga dobrej organizacji i trafionych inwestycji. Wcześniej należy 
rozpoznać sytuację w jednostce, aby móc podejmować takie decyzje. To rozpo-
znanie jest zadaniem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
Ale nie tylko. Wyzwaniem jest tworzenie programu kształcenia w obszarach 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, które są narzędziem 
do podnoszenia poziomu jakości kształcenia. Jej siłą są efekty kształcenia, które 
wymuszają przemyślenie od nowa programów studiów.

To nowe przemyślenie jest konieczne ze względu na zmieniający się rynek 
pracy, chociaż w naszych polskich realiach rynek pracy jeszcze długo nie będzie 
dobrze współgrał z najlepszymi szkołami wyższymi. Aby tak się stało, to koniecz-
ne jest zróżnicowanie dotacji ministerialnej przyznawanej uczelniom na dydak-
tykę, zwłaszcza, że nie musimy uczyć tego samego i tak samo. Trzeba stworzyć 
krajową ligę uczelni, które w oparciu o ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
będą wyceniane w wymiarze jakości kształcenia i odpowiednio finansowane. 

Wiarygodną ocenę polskiego rynku pracy można znaleźć w rozmowie 
Wojciecha Łukowskiego (socjolog z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego) z redaktorem „Polityki” Juliuszem Ćwieluchem: „Znaczna część 
społeczeństwa nie rozumiała konsekwencji zasadniczej zmiany, jaka wtedy (po 
1989 roku) nastąpiła. Czyli tego, że zaczyna obowiązywać nowa makroreguła: 
prymat państwa został zastąpiony przez prymat własności prywatnej”. I dalej, na 
pytanie Redaktora: Jak wygląda w Polsce segment uprzywilejowany? Profesor 
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odpowiada: „U nas rynek uprzywilejowany lepiej nazwać rynkiem reglamento-
wanym. Przy czym należy od razu zaznaczyć, że nie opieramy się na spiskowej 
teorii demiurga reglamentacji, nie zakładamy istnienia tajemniczego stolika, 
przy którym rozdaje się pracę swoim”. Ale się ją rozdaje? „Jedni mają szansę 
ją dostać, a inni nie. Choć ich kompetencje bywają porównywalne. Kluczem do 
pracy są znajomości i pozycja zajmowana w grupie, która ma wpływ na podział 
miejsc pracy. Wszystko odbywa się w przyjacielskiej, ciepłej, miłej atmosferze. 
Reglamentacji podlega nawet tak niskie stanowisko jak palacz. Zresztą bardzo 
pożądane, bo nie wymaga dużych kompetencji i daje możliwość połączenia pracy 
z innymi aktywnościami ekonomicznymi, np. rentą. A przede wszystkim dochód 
jest stały i pewny. Etat palacza jest po prostu przedmiotem reglamentacji przez 
pewną sieć znajomych, przyjaciół, którzy akurat mają do tego dostęp. Osoba 
będąca świetnym palaczem, która akurat straciła pracę i nie ma dojścia do sieci, 
wolnego miejsca nie dostanie. To nie kompetencje są gwarancją zdobycia pracy”2.

I tutaj widzę problem fundamentalny, bo w Krajowych Ramach Kwalifikacji 
wychodzi się od efektów kształcenia definiowanych w porządku wiedzy, w po-
rządku umiejętności i w porządku kompetencji personalnych i społecznych. Jeśli 
nie nastąpią zmiany na naszym rynku pracy, to dalej będziemy kształci takich, 
których odrzuci lokalny rynek pracy i będą szukać jej za granicą, narażając się 
na deklasację przy podrzędnej pracy i związanej z tym kulturowej degradacji.

Nawet jeśli weźmiemy w nawias wymogi stawiane przez rynek pracy, to i tak 
nie unikniemy konieczności wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Jest 
to konieczne przede wszystkim z powodu zbudowania wewnętrznego systemu 
jakości kształcenia, który jest wymagany w każdej instytucji edukacyjnej w spo-
łeczeństwie Internetu. Już w latach pięćdziesiątych XX wieku Czesław Miłosz 
przestrzegał przed zgubnym wpływem technologii na wyobraźnię symboliczną. 
W wymiarze edukacyjnym widać to szczególnie, bowiem powszechny dostęp 
do nowoczesnych technologii zmienia strategie uczenia, a przede wszystkim 
wpływa na myślenie, bo spłyca głębię znaczeniową pojęć.

Wiek XXI zwalnia z obowiązku ćwiczenia pamięci, czyli usprawniania umy-
słu. Po co uczeń ma zapamiętywać zdarzenia z przeszłości? Wystarczy przecież 
wpisać hasło w Googla i już wie, chociaż nie wie, że ta wiedza jest bezużyteczna, 
bo nie przyczynia się do wzrostu umiejętności myślenia i podniesienia kompe-
tencji personalnych i społecznych. I tutaj wyzwaniem dla systemu edukacyjnego 
jest mnemotechnika. Jak mówi amerykański mistrz pamięci Joshua Foer: „Warto 

2 Co się stało z naszą pracą. Prof. Wojciech Łukowski o tym� jak się w Polsce znajduje zatrud-
nienie i jak to wyniszcza społeczeństwo [w:] „Polityka” nr 18 (2805), 30 kwietnia 2011.
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uczyć dzieci jak funkcjonuje ich pamięć – chociażby dlatego, że dzięki temu 
nauka staje się zabawniejsza”3. Jeśli tego zadania nie podejmie szkoła średnia, to 
ten obowiązek spadnie na szkoły wyższe, zwłaszcza na te, które będą realizować 
studia na pierwszym poziomie, czyli studia licencjackie.

Krajowe Ramy Kwalifikacji dają szanse poprawienie źle wprowadzonych 
studiów dwustopniowych, bowiem umożliwiają mobilność pionową (czyli możli-
wość podjęcia studiów II stopnia na innym kierunku niż odbyte studia I stopnia), 
która jest podstawową zasadą procesu bolońskiego. Wydaje się, że w ramach 
obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych uzyskanie wymaganej 
wiedzy i umiejętności (w tym postaw) na poziomie II stopnia studiów możliwe jest 
w ramach różnych programów studiów. Zatem, zmiana szczegółowej dyscypliny 
powinna być czymś naturalnym (a nie wyjątkowym). Oznacza to konieczność 
takiego konstruowania programów szczegółowych przez uczelnie, by wiedza 
i umiejętności uzyskiwane w obszarach nauk humanistycznych i społecznych 
na poziomie I stopnia studiów w ramach konkretnego programu studiów były 
możliwe do przeniesienia na poziom studiów II stopnia w pokrewnej dyscyplinie 
humanistycznej lub społecznej. W tym kontekście ważne jest konstruowanie 
„przyrostu” efektów kształcenia przy przejściu na wyższy poziom kształcenia. 
Przyjmuje się, że poziom studiów II stopnia oznacza wiedzę „pogłębioną” lub 
„poszerzoną”, ale dla węższego obszaru (zazwyczaj przez wybranie przez studiu-
jącego w trakcie studiów określonej specjalności, albo przez wybór określonego 
programu studiów II stopnia). Siłą Krajowych Ram Kwalifikacji jest również to, 
że oferta programowa musi być budowana w oparciu o wcześniej wypracowane 
efekty kształcenia (ogólne i szczegółowe) dla konkretnego kierunku na każdym 
ze stopni studiów (I, II i III).

Zespół pod moim kierunkiem przygotował zbiór efektów kształcenia dla 
kierunku socjologia. Z nieznanych mi powodów nie znalazł się on na stronie 
ministerialnej. Przyjęliśmy, iż w ramach ogólnych efektów kształcenia absolwent 
studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologii – obejmującą 
pojęcia, teorie i metodologię – która umożliwia rozumienie specyfiki socjologii 
oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami. Jest świadomy społecznego kontekstu 
działań ludzkich, natury procesów społecznych, społecznego zróżnicowania 
i kulturowej różnorodności współczesnych społeczeństw. Potrafi wykorzystać 
nabytą wiedzę w celu przeprowadzenia prostych badań i analiz socjologicznych 
z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętność pracy zespoło-
wej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Wykazuje wrażliwość 

3 Umysł usprawniony, [w:] „Forum” nr 24/25 [13-26.06.2011]
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etyczną, zainteresowanie problematyką społeczną oraz poczucie odpowiedzial-
ności. Jest przygotowany do pracy w organizacjach publicznych i prywatnych 
na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy o procesach i instytucjach 
społecznych, a także ogólnych kompetencji, niezbędnych do samodzielnego 
rozwiązywania problemów zawodowych. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia 
się oraz posiada umiejętności doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod.

Zaproponowaliśmy warunki podjęcia studiów II stopnia na kierunku socjo-
logia w zakresie wiedzy socjologicznej i w zakresie umiejętności. Natomiast 
w ramach ogólnych efektów kształcenia uznaliśmy, że absolwent studiów 
II stopnia posiada wiedzę z zakresu socjologii i wybranych subdyscyplin, opartą 
na pogłębionej znajomości pojęć i koncepcji socjologicznych, która pozwala na 
samodzielne badanie i krytyczną interpretację zjawisk społecznych, z wykorzy-
staniem podstawowych narzędzi socjologicznych. Umie projektować badania 
ilościowe i jakościowe. Przestrzega zasad etyki zawodowej, a także stara się ją 
propagować w swoim środowisku zawodowym. Jest przygotowany do pracy 
w organizacjach publicznych (na przykład w administracji rządowej i samorzą-
dowej) i prywatnych (przede wszystkim w ośrodkach badań rynkowych i opinii 
publicznej), na stanowiskach wymagających zaawansowanej wiedzy na temat 
procesów i instytucji społecznych, a także umiejętności i kompetencji niezbędnych 
do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów zawodowych. Absol-
went jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, a także do podjęcia 
studiów III stopnia. 

Oczywiście są też opracowane szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesie-
nie do efektów dla obszaru nauk społecznych i obszaru nauk humanistycznych 
dla studiów I i II stopnia dla kierunku socjologia.

Myślę, że najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed zwolennikami Kra-
jowych Ram Kwalifikacji, jest przekonanie opornych do konieczności zmian, 
a członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej do wypracowania dobrych mierni-
ków do walidacji efektów kształcenia i w tym muszą współpracować z uczelniami, 
które do nowych programów studiów muszą mieć także opis narzędzi i procedur 
ich weryfikacji. Ocena efektów kształcenia jest nieodzownym etapem procesu 
kształcenia. Spośród najważniejszych funkcji procesu oceny efektów edukacyj-
nych na poziomie indywidualnym warto wymienić: 1) umożliwienie uczącemu 
się monitorowania postępów zdobywania wiedzy i umiejętności, 2) motywowa-
nie studenta do wzmożonej pracy, 3) przekazywanie mu niezbędnej informacji 
zwrotnej, w tym sytuowanie osiągnięć studenta na tle innych uczących się (ran-
kingi przedmiotowe), 4) certyfikowanie uzyskanych umiejętności i umożliwianie 
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przejścia na wyższy poziom ścieżki edukacyjnej. Zatem, system oceny efektów 
kształcenia powinien zostać tak zbudowany, aby spełniać te funkcje.

Warto pamiętać o tym, że proces oceny stopnia osiągnięcia efektów kształ-
cenia przez studenta powinien zostać tak zaplanowany, aby uczący się mógł 
otrzymać prostą i zrozumiałą informację zwrotną na temat efektów własnej 
pracy. Informacja ta powinna mieć nie tylko formę sumarycznej oceny, ale 
powinna wskazywać na to, w jakim stopniu udało się studentowi osiągnąć za-
planowane przez prowadzącego pojedyncze efekty kształcenia (np. system ocen 
cząstkowych). Ocena efektów kształcenia zawsze powinna zawierać elementy 
konstruktywne, czyli wskazujące studentowi jego mocne i słabe strony (w tym 
te elementy, na których winien skupić się w dalszej pracy). Studenci przed roz-
poczęciem kształcenia powinni uzyskać informację na temat celów kształcenia 
i efektów, które powinni osiągnąć, a cele te i efekty nie powinny być redukowane 
w trakcie trwania nauki. Informacja o efektach kształcenia studenta powinna być 
dostępna zarówno dla samego studenta, prowadzącego kurs, władz jednostki, ale 
także dla innych nauczycieli akademickich, na których zajęcia uczęszcza student 
(ułatwi to dostosowanie metodyki nauczania i programu nauczania do specyfiki 
grupy). W idealnej sytuacji, uczelnia musi udostępnić studentom elektroniczny 
system monitorowania stopnia osiągnięcia przez nich założonych efektów kształ-
cenia, np. w formie elektronicznego portfolio (w którym zapisane zostaną oceny 
cząstkowe, informacje o stopniu osiągnięcia założonych efektów, kompetencje 
uzyskane poza systemem formalnego kształcenia, a potwierdzone przez uczelnię, 
itp.). Docelowo elektroniczne portfolio będzie narzędziem wiążącym uzyskane 
przez studenta efekty kształcenia z potrzebami rynku pracy.

I na koniec kwestia najważniejsza: jakość musi kosztować. O tym winny 
wiedzieć władze uczelni, a przede wszystkim Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Żadna z polskich uczelni nie zbuduje dobrego wewnętrznego sys-
temu jakości kształcenia bez zwiększenia dotacji ministerialnej na dydaktykę. 
W projekcie „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego” z dnia 
5 maja 2011 roku możemy przeczytać: „Prowadzenie kierunku studiów wyma-
ga opracowania programu kształcenia dla tego kierunku i poziomu kształcenia 
oraz określonego profilu lub profili kształcenia zgodnie z nowym podejściem 
do tworzenia i realizowania kształcenia, bazującym na wykorzystaniu efektów 
kształcenia, a nie jak dotychczas na standardach kształcenia. Nowa forma jest 
stosowana w praktyce międzynarodowej dla studiów pierwszego, drugiego 
i trzeciego stopnia, a w szczególności tam, gdzie wprowadza się Krajowe Ramy 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, inspirowane Strukturą Kwalifikacji 
EOSW (Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego). Przepisy projektu roz-
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porządzenia tak jak przepisy uchylanego rozporządzenia stanowią, iż podstawowa 
jednostka organizacyjna, aby prowadzić kierunek studiów powinna zapewnić stu-
dentom odbycie praktyk przewidzianych w programie studiów, spełnić wymagania 
dotyczące minimum kadrowego oraz proporcji liczby nauczycieli w minimum 
kadrowym do liczby studentów na określonym kierunku studiów, dysponować 
odpowiednią infrastrukturą, zapewnić dostęp do biblioteki. Dodatkowe nowe 
wymogi to zapewnienie dostępu do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz 
– w przypadku prowadzenia studiów – konieczność wdrożenia wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia na prowadzonym kierunku studiów”. 
Czyli nie da się włożyć nowych treści w stare formy. Mam nadzieję, że tym razem 
nowe treści rozsadzą stare formy.

Mariola Flis 
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