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KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA  
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: REWOLUCJA  

CZY FACE-LIFTING PROGRAMÓW STUDIÓW?!

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule. Jest 

przykładem krytycznego podejścia, zarówno w odniesieniu do samej idei 
„europejskich”, jak i „krajowych” ram kwalifikacji, jak i sposobu ich opra-
cowania w Polsce.

Główne wątpliwości dotyczą z jednej strony możliwości dokonania wła-
ściwego zróżnicowania konkretnych kwalifikacji na poszczególnych pozio-
mach studiów. Z drugiej zaś możliwości właściwego zoperacjonalizowania 
określonych efektów kształcenia.

Słowa kluczowe: europejska i krajowa rama kwalifikacji, szkolnictwo 
wyższe, efekty kształcenia

* * *
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego zdają się wieńczyć 

Proces Boloński, tj. proces zmian zachodzących w Europejskim Obszarze Szkol-
nictwa Wyższego (EOSW), rozpoczęty w roku 1999 zapisami tzw. Deklaracji 
Bolońskiej. W latach 1999–2000 za filary Procesu Bolońskiego uznawano:

 – system łatwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyplomów),
 – dwu (trzy) stopniowy system studiów,
 – ECTS jako system transferu i akumulacji punktów,
 – zapewnienie jakości kształcenia,
 – mobilność studentów i pracowników,
 – wymiar europejski szkolnictwa wyższego,
 – wymiar społeczny,
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 – kształcenie ustawiczne,
 – projektowanie atrakcyjności EOSW poza Europą1.

Od roku 2003 konsultacje, ekspertyzy i działania w zakresie reformowania 
szkolnictwa wyższego koncentrowały się przede wszystkim na „stworzeniu 
uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla EOSW w oparciu o wyraźne 
wyodrębnienie I i II cyklu studiów”2. Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo 
wyższe w poszczególnych krajach UE podjęli – 19 września 2003 r. w Berlinie 
- postanowienie „zachęcające państwa członkowskie do opracowania ramowej 
struktury porównywalnych i zgodnych ze sobą kwalifikacji dla swych systemów 
szkolnictwa wyższego, w których kwalifikacje należałoby opisać pod kątem 
nakładu pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profilu”3.

W ramach takich struktur tytułom zawodowym/stopniom powinno się przy-
pisać różne efekty, I i II cykl studiów powinny mieć różne orientacje i różne pro-
file, aby uwzględniać różnorodne indywidualne potrzeby, wymogi akademickie 
i potrzeby rynku pracy. Tytuły zawodowe uzyskiwane po ukończeniu I cyklu 
powinny umożliwić dostęp – w sensie Lizbońskiej Konwencji o uznawalności 
kwalifikacji – do II cyklu. Tytuły zawodowe uzyskiwane po ukończeniu II cyklu 
powinny umożliwić dostęp do studiów doktoranckich4.

Powyższe zapisy sprawiły, że przez kolejne lata (do 2011) różnorodne gre-
mia na poziomie europejskim i krajowym zajmowały się opracowywaniem oraz 
wdrażaniem Krajowej Ramy Kwalifikacji (do 2012 „każde świadectwo edu-
kacyjne wydawane w krajach UE musi mieć adnotację dotyczącą usytuowania 
w strukturze/ramie kwalifikacji”5).

W zamyśle „pomysłodawców” Krajowe Ramy Kwalifikacji mają służyć 
realizacji następujących celów:

 – porównywalności efektów kształcenia (w wymiarze krajowym i między-
narodowym – „mapowanie” dyplomów),

1 M. F r a n k o w i c z, Proces Boloński: stan obecny i perspektywy [www.buwiwm.edu.pl 
(działania)].

2 Ramowa Struktura Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Duńskie 
Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji, Warszawa 2005 (publikacja sfinansowana ze środków 
MEN, s. 8.

3 Ibidem, s. 51.
4 Ibidem, s. 51.
5 E. C h m i e l e c k a, Krajowa rama kwalifikacji jako narzędzie budowy programów studiów, 

Warszawa SGH 21 stycznia 2009 r., seminarium: „Efekty kształcenia i ramy kwalifikacji jako 
podstawa tworzenia studiów”, s. 3.
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 – wszechstronnej informacji dotyczącej kompetencji uzyskiwanych przez 
absolwentów,

 – informacji umożliwiającej kontynuację kształcenia w systemie LLL (Life 
Long Learning),

 – definiowaniu standardów kształcenia poprzez porównywalne kompetencje 
absolwentów,

 – „otwarciu” systemu uznawania kompetencji zdobytych poza formalną 
edukacją6.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, jakie to zmiany w szkolnictwie 
wyższym spowoduje opracowanie i wdrożenie Krajowej Ramy Kwalifikacji.

Jak wynika z europejskich dokumentów i opracowań „kluczowym elementem 
współczesnych ramowych struktur kwalifikacji jest wyszczególnienie efektów 
kształcenia. Określony zestaw efektów można kategoryzować i określać w różny 
sposób. Tradycyjnie w szkolnictwie wyższym stosunkowo precyzyjnie przedsta-
wiono wiedzę, jaką należy zdobyć (efekty, jakie należy osiągnąć), a przynajmniej 
wiedzę objętą programem nauczania. Nieco mniej precyzyjnie przedstawiono 
natomiast umiejętności czy kompetencje, jakich wymaga uzyskiwanie danej 
kwalifikacji. Kompetencje (np. umiejętność krytycznej oceny, były i są uwzględ-
niane – czy inaczej istniały i istnieją na zasadzie domyślnej – w wartościach 
i praktykach związanych z oceną). Obecnie coraz powszechniejszą praktyką 
jest wyszczególnianie jak najszerszego zestawu efektów. Taka jednoznaczna 
specyfikacja ułatwia porównywanie kwalifikacji7.

W dążeniu do tej „jednoznacznej specyfikacji” opracowano „zestaw typowych 
osiągnięć studentów, którzy uzyskali daną kwalifikację po ukończeniu pomyślnym 
danego cyklu kształcenia”8, które określono mianem „deskryptorów dublińskich”. 
„Deskryptory dublińskie zostały opracowane jako zestaw i należy je czytać we 
wzajemnym odniesieniu do siebie” (sic!)9. Deskryptory dublińskie opierają się 
na następujących elementach:

 – wiedza i rozumienie,
 – wykorzystywanie w praktyce wiedzy i zdolności rozumienia,
 – ocena i formułowanie sądów,
 – umiejętność komunikacji,
 – umiejętność uczenia się10.

  6 Ibidem, s. 4.
 7 Ramowa Struktura Kwalifikacji, op. cit., s. 30.
 8 Ibidem.
 9 Ibidem, s. 31.
10 Ibidem, s. 31.
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„Deskryptory dublińskie” to po prostu opis efektów kształcenia w kategoriach 
wiedzy, umiejętności i postaw (vide Aneks).

Szczegółowe rozpisanie ogólnych efektów kształcenia I i II cyklu (stopnia) 
studiów wyższych (vide: Aneks) nie do końca pozwala (wbrew pozorom) na 
precyzyjne określenie poziomu kompetencji dla danego cyklu (np. efekt kształ-
cenia w postaci umiejętności uczenia w I cyklu to: „umiejętność niezbędna do 
podjęcia dalszych studiów, które wymagają dużej samodzielności”; w cyklu II to: 
„umiejętność uczenia się pozwalająca kontynuować studia w sposób, który może 
wymagać znacznej samodzielności w ukierunkowywaniu kształcenia i samym 
procesie kształcenia”11 (sic).

Gdyby próbować rozszyfrować na czym polega różnica między studentem 
(absolwentem) I i II stopnia, to konkluzja może być następująca:

1) studia I stopnia wymagają od studenta pewnej samodzielności,
2) studia II stopnia „wymagają dużej samodzielności”,
3) studia III stopnia (doktoranckie) „wymagają znacznej samodzielności”.

Czy to oznacza, że dopiero po „studiach doktoranckich” uzyskuje się umiejętność 
„samodzielnego myślenia i działania”?!

Inny przykład dotyczy zróżnicowania określonych postaw jako „efektu 
kształcenia” (na poszczególnych poziomach). Jak pisze E. Chmielecka: w Pol-
sce przyjęto następujące rozstrzygnięcia dotyczące rozróżnienia postaw, jakimi 
powinien się cechować absolwent danego poziomu (cyklu) studiów (tabl. 1).

Tablica 1. Postawy jako efekt kształcenia na różnych poziomach studiów

licencjat (I) magister (II) absolwent studiów
doktoranckich (III)

Postawy

zrozumieniem 
podstawowych zasad 
etyki zawodu

umiejętnością for-
mułowania sądów 
w ważnych sprawach 
społecznych i świato-
poglądowych

stosowaniem i roz-
wijaniem zasad etyki 
zawodu

świadomością pełnio-
nej roli społecznej, 
zrozumieniem własnej 
i zbiorowej odpowie-
dzialności za ważne 
wydarzenia społeczne

przyczynianiem się do pod- 
trzymania i doskonalenia 
etosu wspólnoty naukowej

przyczynianiem się do 
postępu społecznego i/lub 
kulturalnego w społeczeń-
stwie opartym na wiedzy

Źródło: E. Chmielecka: Wspólnota akademicka, wspólnota obywatelska, w: „Rola uczelni 
w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego” (red. J. Dietl, Z. Sapijaszko, Łódź, FEP 2009, s. 126.

11 Ibidem, s. 31, 32.
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Jak z tego wynika, to absolwent I stopnia „rozumie podstawowe zasady etyki 
zawodu”, ale dopiero absolwent II stopnia jest zastosuje?! Ponadto od absolwenta 
I stopnia nie można wymagać „świadomości pełnionej roli i „odpowiedzialności” 
społecznej”?!

Przytoczone przykłady pokazują jak trudno w wielu przypadkach dokonać 
sensownego zróżnicowania umiejętności i kompetencji na poszczególnych po-
ziomach kształcenia. W całej złożoności ten problem występuje w opracowanych 
w Polsce „ramach kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”, gdzie „różnicowanie 
poziomu wiedzy” opisano następującymi przymiotnikami: podstawowa (I poziom 
studiów), pogłębiona i rozszerzona (II) oraz „zaawansowana i rozbudowana” 
(III)12. Spory semantyczne, czym się różni wiedza „pogłębiona” od „zaawanso-
wanej”, a „rozszerzona” od „rozbudowanej”, można by chyba prowadzić w gronie 
językoznawców bardzo długo. W związku z tym, jak rozstrzygnie to przeciętny 
nauczyciel akademicki „zmuszony” do napisania syllabusa w kategoriach „efek-
tów kształcenia” (zwłaszcza młody doktor, od którego na studiach doktoranckich 
wymagano co prawda „znacznej”, ale nie pełnej samodzielności w myśleniu). 
Ponadto, jak wynika z opisów efektów kształcenia, student (absolwent) I stopnia 
„potrafi pracować w zespole wedle celów i wskazówek formułowanych przez 
kierownika zespołu. „Kierować zespołem” potrafi dopiero po studiach II stopnia, 
a „świadomość odpowiedzialności za działania własne i innych” posiądzie dopiero 
na studiach III stopnia13. To już chyba kompletne nieporozumienie.

Kolejnym problemem związanym z definiowaniem czy opisywaniem „efek-
tów kształcenia” zarówno na poziomie kierunku studiów, jak i poszczególnych 
przedmiotów, jest operacjonalizacja pojęć zapisanych w „Krajowych Ramach 
Kwalifikacji” dla poszczególnych dyscyplin naukowych. I tak na przykład, jak 
przełożyć na efekty kształcenia danego przedmiotu (nota bene jakiego?!) „efekt 
kształcenia w obszarze nauk społecznych” – „posiada umiejętność rozumienia 
i analizowania kulturowego dorobku człowieka”14. Przeciętnemu nauczycielo-
wi akademickiemu pomóc w tym mają wykazy czasowników, jakich powinien 
używać oraz jakich nie powinien stosować przy określaniu efektów swoich 
wysiłków dydaktycznych. Do czasowników „zakazanych” (przez specjalistów 
od efektów kształcenia) zalicza się m.in. takie czasowniki, jak: „rozumieć”, 
„wiedzieć”, „być świadomym”, gdyż występuje trudność ich operacjonalizacji 

12 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Projekt 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010, s. 29.

13 Ibidem, s. 31.
14 Ibidem, s. 39.
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w postaci „efektu kształcenia”. Przytoczone powyżej przykłady zaczerpnięte z 
„Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” są pełne takich trud-
nych do zoperacjonalizowania, zwłaszcza na poziomie konkretnego przedmiotu 
czy efektu kształcenia, sformułowań.

Te obiektywne trudności: precyzyjnego rozróżniania efektów kształcenia I, II 
i III poziomu (być może tylko w Polsce – sądząc po cytowanym opracowaniu), 
jak operacjonalizacji poszczególnych efektów kształcenia (vide: stosowane cza-
sowniki) nasuwa obawy, że pokładane w „Krajowej Ramie Kwalifikacji” nadzieje 
na rewolucyjną zmianę programów studiów mogą okazać się niespełnione. 

Niezależnie od tego, że zapewne mają rację ci, którzy uważają, że „efekty 
kształcenia” opisują proces kształcenia z perspektywy studenta, a „cele kształce-
nia” z punktu widzenia nauczyciela akademickiego. Czy jednak nie jest tak, że 
głównym celem kształcenia było, jest i będzie osiągnięcie określonych efektów 
kształcenia? Różnice między systemami edukacji polegają na zdefiniowaniu mniej 
lub bardziej explicite owych efektów kształcenia. I tak obowiązek szkolny (szkoła 
powszechna) został wprowadzony we wczesnej fazie rozwoju kapitalizmu nie po 
to, aby „nieść oświatowy kaganek”, ale po to, aby wdrożyć przyszłych robotników 
do systematycznych i rutynowych działań (włącznie z wczesnym wstawaniem) 
już od dziecka. Teraz wprowadzając obowiązek szkolny od 6 lat (w Polsce) mówi 
się o rozwoju kompetencji społecznych, wyrównywaniu szans, itp. 

Na ten fakt, że systemy edukacyjne zawsze uzyskiwały i uzyskują określone 
„efekty kształcenia” zwracają uwagę sami pomysłodawcy i realizatorzy Euro-
pejskiej Ramy Kwalifikacji: „Jak podkreślono podczas „pierwszej konferencji 
kopenhaskiej” ramowe struktury kwalifikacji istnieją we wszystkich systemach 
edukacji, inaczej bowiem systemy te nie mogłyby funkcjonować, a w każdym 
razie nie można by poświadczać świadectwem czy dyplomami osiągnięć uczą-
cych się osób. Jednak większość systemów edukacji nie opisała precyzyjnie 
swoich ramowych struktur w takim zakresie, w jakim zostały one teraz opisane” 
[w European Qualification Framework – przypis A. B.-J.] i określone mianem 
„ramowych struktur kwalifikacji w nowym stylu”15.

Z tego względu Krajowe Ramy Kwalifikacji koncentrując się na efektach 
kształcenia nie stanowią rewolucyjnej zmiany w podejściu do celów systemu 
edukacji, jakim jest kształcenie (dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności) oraz 
wychowanie (tj. kształtowanie postaw). Jest to jedynie bardzo zbiurokratyzowana 
i zestandaryzowana procedura, która chce funkcjonować zgodnie z kantowską 

15 Ramowa Struktura Kwalifikacji, op. cit., s. 65.
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zasadą: „uczynić niemierzalne mierzalnym, a niepoliczalne policzalnym”. Sądząc 
po przytoczonych przykładach próbą zestandaryzowania niezbyt udaną.

W związku z tym jej możliwości radykalnej zmiany podejścia do kształto-
wania (opracowywania) programu studiów w Polsce można uznać za bardzo 
ograniczone. Wcześniej już wprowadzenie studiów dwustopniowych miało 
zrewolucjonizować polskie szkolnictwo wyższe – to się jednak nie udało: 
w przypadku zdecydowanej większości kierunków studiów dokonano mecha-
nicznego podziału studiów 5-letnich. W innych przypadkach podjęto nie zawsze 
udane próby uczynienia studiów I stopnia „bardziej zawodowymi”, zaś studiów 
II stopnia „bardziej akademickimi”. Ponadto dla większości nauczycieli aka-
demickich, a zwłaszcza studentów, Proces Boloński z niczym się nie kojarzył 
i nadal nie kojarzy. W przeciwieństwie do takich krajów, jak Hiszpania, Włochy, 
czy Francja, gdzie te dwie grupy stakeholders szkolnictwa wyższego w różny 
sposób manifestowały swoje mniejsze lub większe niezadowolenie z przyjętych 
rozwiązań (np. we Włoszech i Hiszpanii na wielu kierunkach studiów I stopnia 
realizowano wcześniejszy program studiów 5-letnich).

Podobnie Krajowa Rama Kwalifikacji funkcjonuje jak na razie tylko w świa-
domości władz uczelni i osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie. Większość 
nauczycieli akademickich wyraża swoje zdziwienie, a nawet niezadowolenie 
z konieczności kolejnej zmiany struktury swoich syllabusów, nie zawsze rozu-
miejąc jak można „nauczać” bez określenia „treści kształcenia”. 

W tym układzie należy przypuszczać, że wystąpi raczej tylko niewielki face-
-lifting programu studiów na poziomie pisania syllabusa. Niezależnie od nikłej 
wiedzy nauczycieli akademickich (o studentach nie wspominając) na temat roli 
Krajowej Ramy Kwalifikacji w kształtowaniu programu studiów (zwłaszcza w sy-
tuacji swoistej „unii personalnej” minimum kadrowego z programem nauczania) 
należałoby się zastanowić, czy ta procedura w zaproponowanym kształcie (na 
poziomie zapisów i sformułowań zawartych w „Krajowych Ramach Kwalifikacji 
dla szkolnictwa wyższego”) stanowi skuteczne narzędzie zmiany w podejściu do 
budowy programów studiów w Polsce. Podejście to niewątpliwie i obiektywnie 
wymaga radykalnej zmiany, ale taka zmiana nie będzie możliwa bez udzielenia 
odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytanie dotyczące polskiego szkol-
nictwa wyższego: kogo, jak i po co kształcić (oraz w jakich ilościach?!). Bez 
odpowiedzi na to pytanie (nawet jeżeli by się dało efekty kształcenia opisać 
i skwantyfikować lepiej niż czyni to KRK dla szkolnictwa wyższego) będą one 
zawieszone w próżni. Efekty kształcenia są i powinny być uszczegółowieniem 
(rozpisaniem) celów kształcenia a nie celem samym w sobie.
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Jak na razie, programy studiów najczęściej są mniej zorientowane na efekty 
kształcenia czy profil absolwenta (nota bene ten ostatni z reguły był opisywany 
nie tyle przez kompetencje, ile przez ewentualne miejsca zatrudnienia), a bardziej 
na „profil badawczy” kadry dydaktycznej (owa „unia personalna” minimum 
kadrowego z programem studiów).

W tym kontekście, idea orientacji na „efekty kształcenia” jako podstawy 
konstruowania programów studiów jest polskiemu szkolnictwu bardzo potrzebna. 
Problem w tym, czy dzięki wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji, ze względu 
na opisane powyżej ograniczenia zarówno natury metodologicznej (tj. konstrukcja 
Krajowych Ram Kwalifikacji), jak i socjologicznej (dotychczasowe zasady budo-
wy programu, niski poziom wiedzy środowiska, itp.) ma szanse być zrealizowana.

Aneks
(przedruk z opracowania: Ramowa struktura kwalifikacji

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
Grupa robocza Procesu Bolońskiego ds. ramowych struktur kwalifikacji16)

Deskryptory dublińskie (z grudnia 2004 r.):
Kwalifikacje oznaczające ukończenie studiów wyższych krótkiego cyklu 

(w ramach I cyklu lub w powiązaniu z I cyklem) przyznaje się studentom� którzy:
 – wykazali się wiedzą i zdolnością rozumienia w danej dziedzinie studiów� 

której podbudowę stanowi kształcenie ogólne na poziomie średnim17 i która 
jest na ogół na poziomie wykładanym w zaawansowanych podręcznikach; taka 
wiedza zapewnia podstawy do wykonywania pracy w określonej dziedzinie lub 
określonego zawodu� rozwoju indywidualnego i dalszych studiów prowadzących 
do ukończenia I cyklu;

 – potrafią wykorzystywać swą wiedzę i zdolność rozumienia w kontekstach 
zawodowych;

 – potrafią wyszukiwać i wykorzystywać dane do formułowania odpowiedzi 
na dobrze zdefiniowane konkretne i abstrakcyjne problemy;

 – potrafią prezentować swój punkt widzenia� swoje umiejętności i działania 
w kontaktach z kolegami/współpracownikami� przełożonymi i klientami;

 – posiadają umiejętności uczenia się niezbędne do podjęcia dalszych stu-
diów, które wymagają pewnej samodzielności.

16 www.uj.edu.pl/dokuments/10172/22085/V.24_RSK.pdf
17 Kształcenie ogólne na poziomie średnim obejmuje również kształcenie zawodowe z dosta-

tecznie ogólnym komponentem.
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Kwalifikacje oznaczające ukończenie I cyklu przyznaje się studentom� którzy:
 – wykazali się wiedzą i zdolnością rozumienia w danej dziedzinie studiów� 

której podbudowę stanowi kształcenie ogólne na poziomie średnim18 i która jest 
na ogół na poziomie wykładanym w zaawansowanych podręcznikach� ale obej-
muje również pewne aspekty kształtowane pod wpływem znajomości najnowszych 
osiągnięć w danej dziedzinie studiów;

 – potrafią wykorzystywać swą wiedzę i zdolność rozumienia w sposób� który 
świadczy o profesjonalnym podejściu do pracy lub zawodu� i posiadają kompe-
tencje19� którymi wykazuje się na ogół poprzez konstruowanie i podtrzymywanie 
argumentacji oraz rozwiązywanie problemów w swojej dziedzinie studiów;

 – potrafią zbierać i interpretować odpowiednie dane (zwykle w swej dzie-
dzinie studiów)� aby na ich podstawie formułować sądy� które uwzględniają 
przemyślenia dotyczące istotnych kwestii społecznych� naukowych lub etycznych;

 – potrafią przedstawiać informacje� koncepcje� problemy i rozwiązania za-
równo specjalistom� jak i odbiorcom spoza grona specjalistów;

 – rozwinęli w sobie te umiejętności uczenia się, które są niezbędne do 
podjęcia dalszych studiów wymagających dużej samodzielności.

Kwalifikacje oznaczające ukończenie II cyklu przyznaje się studentom� którzy:
 – wykazali się wiedzą i zdolnością rozumienia� która opiera się na wiedzy 

przypisywanej na ogół pierwszemu cyklowi i stanowi jej rozszerzenie i/lub po-
głębienie� oraz która stwarza podstawy do wykazania się lub umożliwia wyka-
zanie się oryginalnością przy opracowywaniu i/lub stosowaniu koncepcji� często 
w ramach badań20;

18 Słowa „profesjonalny” (ang. professional – zawodowy� profesjonalny) używa się w de-
skryptorach w najszerszym znaczeniu, dotyczącym atrybutów istotnych dla podjęcia pracy lub 
wykonywania zawodu i zakładającym wykorzystanie pewnych aspektów wiedzy na zaawanso-
wanym poziomie. Nie odnosi się ono w tym kontekście do specyficznych wymogów związanych 
z zawodami regulowanymi. Te wymogi można określić w profilu/specyfikacji.

19 Słowa „kompetencja” używa się w deskryptorach w najszerszym znaczeniu, umożliwiają-
cym stopniowanie zdolności lub umiejętności. Nie używa się go w węższym znaczeniu określanym 
wyłącznie na podstawie oceny „tak/nie.

20 Słowa „badania” używa się w znaczeniu obejmującym wiele różnych działań czy czyn-
ności, przy czym ich kontekst jest często związany z dziedziną studiów; ten termin oznacza tutaj 
dokładne studia/badania lub analizą w oparciu o usystematyzowaną wiedzę i krytyczne podejście 
do posiadanej wiedzy. Słowa tego używa się w szerokim znaczeniu, obejmującym szereg czynności, 
które wspierają oryginalne i innowacyjne prace we wszystkich dziedzinach działalności nauko-
wej, zawodowej i technologicznej, włącznie z naukami humanistycznymi oraz sztuką tradycyjną, 
widowiskową i innymi dziedzinami twórczości artystycznej. Nie używa się go w ograniczonym 
czy wąskim znaczeniu i nie dotyczy on wyłącznie tradycyjnej „metody naukowej”.
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 – potrafią wykorzystywać swą wiedzę i zdolność rozumienia oraz umiejętności 
rozwiązywania problemów w nowych lub nieznanych środowiskach w ramach 
szerszych (lub wielodyscyplinarnych) kontekstów związanych z ich dziedziną 
studiów;

 – potrafią łączyć posiadane wiadomości w spójną całość i radzić sobie ze 
złożonością oraz formułować sądy na podstawie niepełnych lub ograniczonych 
informacji� które uwzględniają jednak przemyślenia na temat odpowiedzialności 
społecznej i etycznej związanej ze stosowaniem w praktyce ich wiedzy i sądów;

 – potrafią w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiać swe wnioski oraz 
wiedzę i racjonalne przesłanki� które stanowić ich podstawy� specjalistom i od-
biorcom spoza grona specjalistów;

 – posiadają umiejętności uczenia się pozwalające im kontynuować studia 
w sposób, który może wymagać znacznej samodzielności w ukierunkowaniu 
kształcenia i samym procesie kształcenia.

Kwalifikacje oznaczające ukończenie III cyklu przyznaje się studentom� 
którzy:

 – wykazali się usystematyzowaną wiedzą w danej dziedzinie studiów oraz 
opanowaniem umiejętności i metod badań związanych z tą dziedziną;

 – wykazali się umiejętnością opracowywania koncepcyjnego� projektowania� 
wykonywania i dostosowywania koncepcji obszernych badań zgodnie z zasadą 
naukowej integralności;

 – wnieśli własny wkład w postaci oryginalnych badań� które rozszerzają 
granice wiedzy� poprzez opracowanie obszernego materiału� z którego część 
zasługuje na recenzowaną publikację w kraju lub za granicą;

 – posiadają umiejętność krytycznej analizy� oceny oraz syntezy nowych 
i złożonych koncepcji;

 – potrafią przedstawiać swą fachową wiedzę i umiejętności kolegom/współ-
pracownikom� szerszemu gronu naukowców i ogółowi społeczeństwa; 

 – powinni być w stanie przyczyniać się� w ramach działalności naukowej 
i zawodowej� do postępu technicznego� społecznego lub kulturalnego w społe-
czeństwie opartym na wiedzy.
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NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR TERTIARY EDUCATION:  
A REVOLUTION OR FACE-LIFTING OF CURRICULUM DEVELOPMENT?!

Abstract

That paper has been a trial of answer for title question. It has been the example of critical 
approach to the idea of European and National Qualifications Framework.

On one side main doubts have concerned the possibilities of proper qualifications division 
by educational level.

On other side that doubts are connected with the possibilities of learning outcomes definitions 
(i.e. precision of given outcomes meaning).

Key words: european and national qualification framework, tertiary education, learning 
outcomes.


