Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1311) weszła w życie z dniem 1
października 2016 r.
Co z KRK ?
Co z PKA ?
Co na AGH ?
Co na WFiIS?

Nie ma już Krajowych Ram Kwalifikacji
Teraz jest Polska Rama Kwalifikacji
Kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi
dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone
w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
Certyfikujący
Zintegrowany System Kwalifikacji – wyodrębnioną część Krajowego Systemu
Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania
kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania
jakości nadawania kwalifikacji

Każda instytucja nadająca kwalifikacje
włączone do ZSK objęta będzie wewnętrznym i
zewnętrznym systemem zapewniania jakości
certyfikowania, nad którym nadzór sprawował
będzie właściwy minister.

1. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.,
dostosują profile i programy kształcenia studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na
kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy do wymagań określonych w art. 11
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
2. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego oraz właściwego ministra
nadzorującego uczelnię o dostosowaniu profili i
programów kształcenia, o których mowa w ust. 1, w
terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat
uczelni, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Nowe rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w
sprawie warunków prowadzenia studiów.
1) Likwidacja obowiązkowych zajęć z WF na studiach
niestacjonarnych i na studiach drugiego stopnia
2) Likwidacja punktów ECTS za zajęcia z WF
3) Likwidacja zajęć o charakterze ogólnouczelnianym bądź
na innym kierunku studiów oraz zajęć o charakterze
praktycznym
4) Konieczność prowadzenia zajęć H lub S zamiast H i S
5) Zmiany w zakresie minimum kadrowego na studiach o
profilu praktycznym

Co z PKA ?
Wyjątki z kryteriów oceny:
Jednostka powinna prowadzić badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów
wiedzy, odpowiadającego /odpowiadających obszarowi/obszarom kształcenia, do
którego/których kierunek został przyporządkowany, w dziedzinie/dziedzinach
nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty
kształcenia, a także wykorzystywać wyniki badań w projektowaniu programu
kształcenia na ocenianym kierunku, jak również w jego realizacji i doskonaleniu.

Jednostka powinna określić i stosować zasady projektowania i zatwierdzania
programów kształcenia oraz prowadzić na ocenianym kierunku
monitorowanie i okresowe przeglądy programu kształcenia z uwzględnieniem
potrzeb rynku pracy, a także ocenę osiągnięcia przez studentów zakładanych
efektów kształcenia, w tym monitoring karier zawodowych absolwentów,
mające na celu doskonalenie jakości kształcenia, z udziałem interesariuszy
wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Dygresja

Accreditation Board for Engineering and Technology
accredits college and university programs in the disciplines of
applied science, computing, engineering, and engineering
technology at the associate, bachelor, and master degree levels.

Co na AGH ?
1) Możliwość powrotu do 15 tygodni w semestrze
2) Możliwość uelastycznienia punktów ECTS za semestr
(27-33 ECTS, ale nie mniej niż 60 ECTS na rok)
3) Możliwość zmiany czasu trwania studiów inżynierskich:
a) 7 semestrów
b) co najmniej 7 semestrów
c) 7 albo 8 semestrów

Co na WFiIS ?
1)
2)
3)
4)

Profil IS? Akredytacja?
Sylabusy
Nagrody dydaktyczne Rektora
Ankiety

