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The higher education reform that emphasizes the need for developing competences such as open-
ness, innovation, mobility, the ability to cooperate, critical thinking and lifelong learning requires 
analyzing the determinants of the development of these features and skills. One of the key factors 
that influence graduates’ and – in the long term – also employees’ skills is academics’ pedagogical 
competences. Graduates’ competences which are desired by employers either are or are not created 
as a result of classes that are designed and conducted in a particular way.  
On the one hand, Polish universities emphasize the quality of education that is provided to stu-
dents; on the other hand, they tend to promote research and a scientific approach. It is common 
knowledge that academics have not improved their teaching skills sufficiently and that there is not 
enough teaching staff and no educational development support system that would involve training, 
methodological conferences, seminars and gratuities for educational achievements. All of the above 
factors often demotivate teachers and leave them unaware of the need for change. Also, they do not 
have opportunities to develop their pedagogical competences. 
The aim of the paper is to emphasize the importance of developing and improving academics’ 
pedagogical competences based on labor market needs concerning a graduate’s profile. This article 
also aims to describe the pedagogical competence model and show how pedagogical competences 
are developed at other foreign universities. Additionally, as an example, the author of the paper 
describes the staff and educational development at the University of Economics in Poznan. 
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KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

W KONTEK CIE PRZEMIAN NA UCZELNI WY SZEJ 
 
Uniwersytety i inne uczelnie wy sze (zw aszcza te z d u sz  tradycj )  

w Polsce, jak i w ca ej Europie do wiadczaj  wspó cze nie kryzysu to sa-
mo ci, wyra aj cego si  z jednej strony usiln  potrzeb  zachowania dotych-
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czasowego, niezmiennego od czasów redniowiecza status quo co do pe nie-
nia roli „ wi ty  wiedzy”, instytucji naukowej i kulturotwórczej, z utrzy-
maniem akademickiego wzorca relacji mistrz–student. Z drugiej strony 
nieuchronnie post p cywilizacyjny, zmiany technologiczne i spo eczne, a w 
Polsce tak e transformacja ustrojowa sprawiaj , e uczelnie wy sze, w tym 
tak e zacne wielowiekowe uniwersytety, nie przystaj  do realiów i wyzwa  
dzisiejszego wiata. Powstanie wielu nowych publicznych i prywatnych 
szkó  wy szych, umasowienie studiów, zwi zane z co najmniej czterokrot-
nie wi ksz  liczb  osób studiuj cych w porównaniu do pocz tku lat 90.  
XX w. (Studencka Marka, 2013; zob. te  Banaszyk, 2012), sprawi o, e z na-
tury uczelnie, tak e te presti owe, zacz y podlega  mechanizmom uryn-
kowienia, staj c si  poniek d przedsi biorstwami konkuruj cymi z sob , 
wr cz „walcz cymi” o pozyskanie i utrzymanie studenta. Tendencja ta nasi-
li a si  szczególnie w ostatnich kilku latach, gdy na skutek ni u demogra-
ficznego liczba studentów w naturalny sposób zmala a. Urynkowienie 
uczelni wy szych obserwuje si  zarówno w sferze naukowej (punktacje za 
publikacje, rankingi), jak i dydaktycznej, gdzie coraz cz ciej kierunki stu-
diów czy specjalno ci powstaj  jako reakcja na zapotrzebowanie zg aszane 
przez okre lone resorty i korporacje zawodowe (Czerepaniak-Walczak, 
2013, s. 11). Rodzi si  w tym miejscu pytanie, na ile uniwersytet powinien 
zrezygnowa  z dotychczas wyznawanych warto ci, na ile odpowiada  na 
potrzeby studentów i rynku pracy, by jednocze nie nie sta  si  organizato-
rem kursu czy szkolenia pomaturalnego realizowanego pod szyldem szko y 
wy szej (Ratajczak, 2007). Cho  zmiany na uczelniach wy szych s  nie-
odzowne, to zagadnienie kierunku rozwoju i ostatecznego kszta tu edukacji 
akademickiej w przysz o ci rodzi wiele pyta  i kontrowersji (zob.: Go b-
niak, 2008; Kostkiewicz, Domaga a-Kr cioch, Szyma ski, 2011; Andrzej-
czak, 2012; Czerepaniak-Walczak, 2013). Uczelnie z jednej strony chc c by  
konkurencyjnymi na rynku, z drugiej za  po prostu lepiej rozumie  potrze-
by podmiotów, które kszta c  i dla których kszta c , prowadz  badania, 
mi dzy innymi postaw studentów wobec uczelni wy szej (Andrzejczak, 
Wach-K kolewicz, 2010; Andrzejczak, 2012) oraz oczekiwa , zarówno stu-
dentów, jak i absolwentów, a tak e pracodawców, co do cech i po danych 
kompetencji na rynku pracy (Micho , awrynowicz, 2009).  

Wspó czesna szko a wy sza staje wi c w obliczu potrzeby g bokich re-
form, które ju  pod wp ywem wytycznych tak zwanego procesu bolo skie-
go i strategii lizbo skiej zaczynaj  dotyka  niektóre obszary jej funkcjono-
wania. W korespondencji z dokumentami ogólnoeuropejskimi powstaj  
opracowania polskich naukowców i polityków, takie jak raport „Polska 
2030” (2009) czy „Strategia rozwoju szkolnictwa wy szego do roku 2020” 
(2010), okre laj ce obszary zmian, cele i projektowane dzia ania. W ród 
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pyta  o kszta t przysz ej edukacji akademickiej w Polsce pojawiaj  si  
g ównie te zwi zane z kompetencjami absolwentów opuszczaj cych mury 
uczelni i wchodz cych na rynek pracy. W komunikacie ministerialnym 
przyj tym w Leuven w 2009 r. za priorytety szkolnictwa wy szego na naj-
bli sze lata (do roku 2020) uznano mi dzy innymi „wyposa enie studentów 
w zaawansowan  wiedz , umiej tno ci i kompetencje, jakich potrzebuj  
przez ca e swoje ycie zawodowe; uczenie si  przez ca e ycie jako integral-
na cz  systemów edukacji; elastyczne cie ki uczenia si , studia w niepe -
nym wymiarze oraz uczenie si  w rodowisku pracy”, a tak e „opracowa-
nie Krajowych Ram Kwalifikacji i odniesienie ich do Europejskich Ram 
Kwalifikacji” („Strategia rozwoju szkolnictwa wy szego do roku 2020”, 
2010, s. 17). Dalej w tym dokumencie czytamy, e do zada  szkolnictwa 
wy szego w zakresie kszta cenia zaliczamy m.in.: „rozwijanie osobowo ci 
studentów, wyposa anie w wiedz  i umiej tno ci niezb dne w pracy za-
wodowej i w funkcjonowaniu w z o onym wiecie, wyrabianie umiej tno ci 
samodzielnego zdobywania i uzupe niania wiedzy przez ca e ycie oraz 
krytycznego my lenia; wyrabianie umiej tno ci wspó pracy opartej na wza-
jemnym zaufaniu oraz umiej tno ci pracy zespo owej; wyrabianie umiej tno-
ci dostosowywania si  do zmian zachodz cych na rynku pracy”. Z analizy 

tych celów wynika, e zmiana kompetencji zmierza w kierunku aktywno ci, 
otwarto ci czy kreatywno ci, rodz c jednocze nie pytanie o czynniki kszta -
towania po danej wiedzy, umiej tno ci i postaw. Jednym z nich, szczegól-
nie istotnym z perspektywy osi ganych efektów kszta cenia (okre lonych 
przez KRK i ERK), s  kompetencje nauczycieli akademickich oraz ich przy-
gotowanie do kszta towania i wdra ania zmian w funkcjonowaniu studen-
tów – pó niejszych absolwentów i ostatecznie pracowników. W przywo y-
wanym ju  dokumencie odnale  mo na opis profilu kadry akademickiej 
jako elementu wizji szkolnictwa wy szego w Polsce w 2020 r. Mówi on  
o tym, e „kadra akademicka jest wysoko wykwalifikowana, mobilna  
i otwarta na wiat. Wielu nauczycieli akademickich ma do wiadczenie ba-
dawcze i dydaktyczne zdobyte w innych ni  macierzysta uczelniach. Kadra 
akademicka prowadzi w zrównowa onych proporcjach badania naukowe  
i dzia alno  dydaktyczn , jest rzetelnie oceniana i godnie wynagradzana. 
Dorobek polskich uczonych jest zauwa alny w wiecie naukowym.  
W kszta ceniu o profilu zawodowym uczestnicz  wybitni praktycy z kraju  
i z zagranicy” („Strategia rozwoju szkolnictwa wy szego do 2020”, 2010,  
s. 41). Te bardzo ogólne wymagania wobec nauczycieli akademickich nale-

a aby zoperacjonalizowa , co zapewne jest i b dzie czynione w ramach tak 
zwanej autonomii w poszczególnych uczelniach w opracowywanych stra-
tegiach rozwoju. W kontek cie tematu podj tego opracowania szczególnie 
istotne wydaje si  zwrócenie uwagi nie tyle na kompetencje merytoryczne 
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(cho  s  one niew tpliwie kluczowe), co na kompetencje pedagogiczne na-
uczycieli akademickich, ich umiej tno ci projektowania i prowadzenia zaj  
w sposób, który pozwoli na osi ganie zak adanych efektów kszta cenia 
zgodnie z KRK i ERK. Zatem wydaje si , e obserwujemy tu system powi -
za  i mówi c o zmianie kompetencji studentów oraz absolwentów uczelni, 
przede wszystkim nale y zastanowi  si  nad zmian  kompetencji nauczy-
cieli akademickich, szczególnie w zakresie projektowania i prowadzenia 
zaj  dydaktycznych. 

 
 

MODEL KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH  
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ KRYTERIA ICH OCENY 

 
Zagadnienie rozwoju kompetencji pedagogicznych nauczycieli akade-

mickich od wielu lat wydaje si  mocno zaniedbane w Polsce. Wszak e 
uczelnie polskie mog  pochwali  si  tradycj  prowadzenia zaj  nadaj cych 
kwalifikacje pedagogiczne nauczycielom akademickim, rozwijanych szcze-
gólnie w latach 60., 70. ubieg ego wieku przez wi kszo  szkó  wy szych  
w Polsce. Jednak e w wielu uczelniach tak zwana pedagogizacja kadry 
akademickiej z czasem (cz sto ze wzgl du na wcze niejszy jej ideologiczny 
charakter i pejoratywne skojarzenia) wygas a i do dzi  nie we wszystkich 
o rodkach akademickich prowadzi si  zaj cia nadaj ce kwalifikacje peda-
gogiczne nauczycielom, o szkoleniach czy kursach doskonal cych te umie-
j tno ci nie wspominaj c. Obecnie w wi kszo ci o rodków akademickich 
zaj cia przygotowuj ce do roli nauczyciela akademickiego, o ile w ogóle 
wyst puj , s  marginalizowane. Najcz ciej w programach studiów dokto-
ranckich pojawiaj  si  zaj cia w liczbie 15–30 godz., które dotycz  podsta-
wowych zagadnie  z zakresu nauczania. W nielicznych uczelniach problem 
rozwoju kompetencji pedagogicznych traktowany jest powa nie, ale w wie-
lu praktycznie nic si  w tym zakresie nie robi. Spora grupa obecnych na-
uczycieli akademickich nie ma formalnego ani merytorycznego przygoto-
wania do prowadzenia zaj  na uczelni. Wielokrotnie sprawa rozwijania 
kompetencji w zakresie stosowania innowacyjnych metod kszta cenia, pro-
jektowania zaj , oceniania czy stosowania technik komunikacyjnych na 
zaj ciach jest „prywatn ” spraw  kadry akademickiej. Brak formalnego 
wsparcia uczelni w tym zakresie sprawia, e w efekcie nauczyciele kieruj c 
si  w asn  intuicj  i znanymi im z w asnego do wiadczenia wzorcami, mo-
g  jedynie je powiela  i w niewielkim stopniu modyfikowa . Wspó cze nie 
takie podej cie wydaje si  ma o przystaj ce do potrzeb, zw aszcza e my l 
pedagogiczna, teorie oraz koncepcje kszta cenia, a tak e wynikaj ce z nich 
implikacje dla praktyki edukacyjnej ewaluowa y przez lata, czego cz sto nie 
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dostrzega wi kszo  wspó czesnej kadry akademickiej, a zw aszcza jej prze-
o eni i w adze uczelni wy szych. Nauczycielom brakuje nie tylko umiej t-

no ci i rzetelnej wiedzy na temat organizowania procesu dydaktycznego 
zgodnie z nowymi za o eniami psychopedagogicznymi, ale tak e, a mo e 
przede wszystkim wiadomo ci, e zmiana jest w tym obszarze niezb dna. 
W zwi zku z reform  szkolnictwa wy szego, która, jak do tej pory, w prak-
tyce odbywa si  poprzez opracowanie nowych sylabusów do przedmiotów 
zgodnie z wymaganiami krajowych ram kwalifikacji, kolejnym etapem jest 
przede wszystkim pochylenie si  nad kompetencjami pedagogicznymi 
m odych, ale tak e tych z d u szym sta em pracy nauczycieli akademic-
kich, których umiej tno ci by  mo e potrzebuj  od wie enia, uzupe nienia  
i doskonalenia zgodnie z ide  kszta cenia ustawicznego. Dalsze bowiem 
marginalizowanie znaczenia nabywania kompetencji pedagogicznych i ich 
rozwijania przez nauczycieli akademickich, je li powa nie my limy o zmia-
nie profilu kompetencji absolwenta i pracownika z powodzeniem radz ce-
go sobie na rynku pracy, jest niemo liwe. 

Bior c pod uwag  efekty kszta cenia, jakie maj  osi gn  studenci po 
zako czeniu okre lonego etapu nauki na uczelni, do których nale  kompe-
tencje intelektualne i spo eczne, takie jak: umiej tno  krytycznego my le-
nia, analizowania, argumentowania, dostrzegania zwi zków, kreatywno , 
otwarto , elastyczno  czy umiej tno  uczenia si , a tak e komunikowa-
nia i wspó pracy w grupie etc., nasuwa si  pytanie o kluczowe obszary 
kompetencji pedagogicznych, w których tak e niezb dne s  zmiany. Do-
tychczasowy model edukacji, oparty na przekazie informacji i relacji  
ex cathedra nauczyciel–student, przesta  sprawdza  si  w praktyce. Post p 
technologiczny sprawi , e nauczyciel, którego rol  jeszcze w epoce prze-
mys owej by o prezentowanie wiadomo ci w logiczny, zrozumia y, wyja -
niaj cy sposób, nie jest ju  jedynym ród em informacji. Dzisiaj taki rodzaj 
nauczania przegrywa z innymi medialnymi formami prezentacji informacji, 
czego chocia by wska nikiem jest niska frekwencja studentów na wyk a-
dach. Wspó cze nie wyk ad, mimo e cz sto z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych, interaktywnych tablic multimedialnych i innych mediów 
jest takim rodzajem zaj , który niestety wzmacnia bierno  intelektualn  
osób ucz cych si . Rzadko kiedy jego konstrukcja ma charakter problemo-
wy, wymuszaj cy zaanga owanie emocjonalne i intelektualne studentów.  
Z do wiadcze  nauczycieli i studentów pracuj cych w ten sposób wynika, 

e po obu stronach rodzi si  frustracja i niezadowolenie: ze strony studen-
tów, którzy uwa aj , e wyk ad jest najcz ciej powtórzeniem tre ci pod-
r cznikowych, podanych mo e w bardziej przyst pny, ale do  nudny spo-
sób, a tak e ze strony samych nauczycieli akademickich, którzy zauwa aj  
spadek frekwencji na zaj ciach oraz ogólny brak zainteresowania studen-
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tów prezentowan  problematyk , zw aszcza gdy mowa o zagadnieniach 
czysto teoretycznych. Postawy konsumenckie i roszczeniowe studentów 
kszta tuj  ich oczekiwania wobec gotowych, podanych w atrakcyjny sposób 
utylitarnych tre ci, narz dzi i zagadnie  praktycznych bez ch ci zg biania 
oraz analizowania teoretycznych aspektów i mechanizmów okre lonych 
zjawisk czy procesów (zob.: Andrzejczak, Wach-K kolewicz, 2010; Andrzej-
czak, 2012; Wach-K kolewicz, 2012; S awecki, Wach-K kolewicz, 2012). 
Studenci oczekuj  praktycznego kontekstu, którego najcz ciej pozbawione 
jest do wiadczenie nauczycieli akademickich – teoretyków i badaczy. Sami 
nauczyciele jako podmioty przemian zachodz cych w murach uczelni od-
czuwaj  kryzys w asnej to samo ci jako naukowców i dydaktyków, cz sto 
traktuj c obci enia zaj ciami jako „z o konieczne”, zw aszcza e praca ze 
studentami tylko w niewielkim stopniu brana jest pod uwag  w ogólnej 
ocenie pracowników przy osi ganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Zagadnienie kompetencji zawodowych nauczyciela jest do  szeroko 
omawiane w polskiej literaturze przedmiotu (zob.: Dylak, 1995; Czerepa-
niak-Walczak, 1997; Taraszkiewicz, 2001; Strykowski, 2003). Wszystkie te 
podej cia koncentruj  si  na omawianiu klasyfikacji i charakterystyk grup 
kompetencji, jakie powinien mie  wspó czesny nauczyciel. W. Strykowski 
(2003) szczegó owo omawia ró ne rodzaje kompetencji, w tym: kompetencje 
merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, kompetencje diagnostyczne, 
zwi zane z poznawaniem uczniów i ich rodowiska, kompetencje w dzie-
dzinie planowania i projektowania, kompetencje dydaktyczno-metodyczne, 
komunikacyjne, medialne i techniczne, kompetencje zwi zane z kontrol   
i ocen  osi gni  uczniów oraz jako ciowym pomiarem szko y, tak e kom-
petencje dotycz ce projektowania i oceny programów oraz podr czników 
szkolnych, a tak e kompetencje autoedukacyjne cz ce si  z rozwojem 
zawodowym. Inni, jak na przyk ad M. Taraszkiewicz (2001), wskazuj  na 
trzy grupy kompetencji: merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne i wycho-
wawcze. Mówi c o kompetencjach pedagogicznych najcz ciej pod uwag  
bierzemy wszystkie wymienione powy ej grupy z wyj tkiem kompetencji 
merytorycznych, czyli tak zwanych rzeczowych lub specjalistycznych, cho  
ugruntowana wiedza teoretyczna i praktyczna jest niezwykle pomocna  
w ich doskonaleniu. 

W literaturze skandynawskiej kompetencje pedagogiczne (pedagogical 
competence) rozumiane s  szerzej ani eli umiej tno  nauczania, akcentuj ce 
wspieranie uczenia si  studenta. Obejmuj  zatem nie tylko umiej tno ci  
w zakresie organizowania procesu dydaktycznego, które wielu nauczycieli 
co najmniej w podstawowym zakresie posiada i intuicyjnie rozwija, ale do-
datkowo pog bion  wiedz  na temat pedagogiki i psychologii kszta cenia 
wraz z dydaktyczn  wiadomo ci  jej wykorzystywania (Ryegård, Apel-
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gren, Olsson, 2010, s. 10). Zatem kompetencje pedagogiczne nie ograniczaj  
si  tylko i wy cznie do instrumentalnego wykorzystywania technik na-
uczania, ale podkre laj  celowo  dzia ania i odwo ywania si  do pedago-
gicznej filozofii kszta cenia oraz towarzysz cej jej refleksji. Kolejnym kom-
ponentem, jaki sk ada si  na kompetencje pedagogiczne, jest umiej tno  
ich doskonalenia i rozwijania, a tak e dokumentowania i prezentowania 
swojego rozwoju nauczycielskiego wraz z osi ganiem kolejnych stopni 
awansu zawodowego. S u y temu mi dzy innymi do  cz sto przywo y-
wane w literaturze szwedzkiej i stosowane w praktyce edukacyjnej narz -
dzie, jakim jest portfolio nauczycielskie (teaching portfolio), wspieraj ce  
i jednocze nie monitoruj ce, a tak e pozwalaj ce okre li  poziom kompe-
tencji pedagogicznych (Ryegård, Apelgren, Olsson, 2010, s. 13–14). 

W literaturze ameryka skiej kompetencje pedagogiczne nauczycieli  
nazywane s  kompetencjami profesjonalnymi, a innymi do  zbli onym  
i powszechnie spotykanymi terminami jest rozwój zawodowy (professional 
development) i rozwój kadry akademickiej (faculty development), które ju   
w nazwie podkre laj  dynamiczno  i fakt, e kompetencje pedagogiczne nie 
s  niczym raz na zawsze ukszta towanym oraz e kompetencje profesjonalne 
powinny by  rozwijane i doskonalone zgodnie z koncepcj  kszta cenia usta-
wicznego. Z kolei w brytyjskiej literaturze w kontek cie kszta cenia na uczel-
niach wy szych terminem najcz ciej stosowanym w odniesieniu do kompe-
tencji pedagogicznych jest rozwój zawodowy kadry i rozwój edukacyjny 
(staff and educational development), który, podobnie jak w uj ciu ameryka -
skim, w swojej nazwie akcentuje dynamik  i progres. Rozwój zawodowy 
kadry i rozwój edukacyjny (staff and eduactional development) rozumiane s  
jako systematyczne i wsparte naukowymi przes ankami rozwijanie umie-
j tno ci w zakresie prowadzenia zaj  przez nauczycieli oraz podnoszenie 
jako ci procesu kszta cenia poprzez stosowanie innowacyjnych metod  
i narz dzi kszta cenia (Webb, 1996, za: Stefani, 2003, s. 9–10).  

W ka dym z zaprezentowanych podej  rozumienia kompetencji peda-
gogicznych kadry akademickiej podkre la si  znaczenie do wiadczenia, 
czyli tak zwanej praktyki nauczania, która stanowi punkt wyj cia dla re-
fleksji, analizy i konfrontacji w asnych do wiadcze  z do wiadczeniami 
innych nauczycieli, z uwzgl dnieniem teoretycznych wskazówek i literatu-
ry na temat kszta cenia. Pog biona refleksja, oparta na dotychczasowych 
do wiadczeniach, jak i wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i dydak-
tyki, s u y wypracowywaniu innych, nowych rozwi za  edukacyjnych, 
które nast pnie powinny by  wdra ane przez nauczyciela do praktyki  
i weryfikowane w realnym rodowisku edukacyjnym. Omawiany model 
rozwoju kompetencji pedagogicznych wzorowany jest na cyklu uczenia si  
wed ug D. Kolba (Olsson, Mårtensson, Roxå, 2010, s. 123–124; Cowan, 2003, 
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s. 201–202). Kolejne jego fazy (z nieco zmodyfikowanym nazewnictwem 
dostosowanym do potrzeb polskiego czytelnika) zosta y przedstawione na 
rycinie.  

 

 
Ryc. Model kompetencji pedagogicznych i ich rozwoju 

ród o: Olsson, Mårtensson, Roxå (2010) 

 
Praktyka nauczania (jako „konkretne do wiadczenie” w cyklu Kolba) 

obejmuje ró ne aktywno ci podejmowane przez nauczyciela, pocz wszy od 
projektowania zaj  poprzez prowadzenie wyk adów, wicze , semina-
riów, ocen  osi gni  studentów, promotorstwo etc. Praktyka nauczania 
rozumiana jest jako wspieranie uczenia si  studenta poprzez podejmowanie 
czynno ci nauczania, a do wiadczenie, jakie nabywa nauczyciel w prowa-
dzeniu zaj , jest czynnikiem kszta tuj cym umiej tno ci nauczania. Kolejna 
faza („refleksyjna obserwacja” w cyklu Kolba) polega na obserwacji i podj -
ciu pog bionej refleksji na temat w asnych do wiadcze  edukacyjnych. Bez 
w tpienia namys  i analiza czynione w tej fazie rozwoju kompetencji peda-
gogicznych s  kluczowe dla wprowadzenia jakiejkolwiek innowacji czy 
zmiany. Poczyniona obserwacja i wynikaj ce z niej wnioski s  nast pnie 
w czane w struktury wiedzy osobistej na temat procesu kszta cenia (faza 
„konceptualizacji” Kolba). Budowanie i przebudowywanie wiedzy zacho-
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dzi nie tylko dzi ki refleksji wynikaj cej z praktyki nauczania, ale równie  
osi gane jest poprzez udzia  w szkoleniach na temat nauczania – uczenia 
si , konferencjach dydaktycznych, poprzez lektur  fachowej literatury czy 
mniej formalne dyskusje metodyczne z innymi nauczycielami akademicki-
mi. Czwarta faza („aktywne eksperymentowanie” u Kolba) zosta a tu okre-
lona jako projektowanie/planowanie zaj  edukacyjnych w odwo aniu do 

„nowej” (poszerzonej) osobistej wiedzy nauczyciela. Innowacyjne rozwi -
zania edukacyjne oraz inne zmiany w projektowaniu zaj  musz  kore-
spondowa  z okre lonymi ramami programowymi i uwzgl dnia  ró no-
rodne czynniki, na przyk ad kulturowe, ekonomiczne etc. Ostatecznie plany 
zostaj  wdro one w praktyk  nauczania, która po ka dorazowym przej ciu 
przez cykl jest na coraz wy szym jako ciowo poziomie (Olsson, Roxå, 
2012). Innymi s owy, nabywane kompetencje pedagogiczne, na które sk a-
daj  si  wy ej omówione elementy (praktyka, refleksja, osobista wiedza na 
temat kszta cenia oraz umiej tno  projektowania i wdra ania innowacyj-
nych rozwi za  edukacyjnych), s  rozwijane i doskonalone.  

Czym innym jest natomiast próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
Jak  konkretn  wiedz , umiej tno ciami i postaw  powinien odznacza  si  
nauczyciel akademicki, w jakich obszarach, w jakim stopniu i na jakim po-
ziomie, aby rzetelnie kszta ci  pokolenia studentów? Pytanie to jest bardzo 
z o one i wymaga spojrzenia na problem z wielu perspektyw. Jedn  z nich 
jest analiza kryteriów i wska ników oceny kompetencji pedagogicznych 
nauczycieli. W ród ró nych narz dzi i klasyfikacji (Romiszowski, 1984; 
Prosser i in., 2006; Suciu, Mata, 2011; Bertaitis, Briede, Peks, 2012), b d cych 
podstaw  do budowania narz dzia diagnozy kompetencji pedagogicznych, 
szczególnie interesuj ca i kompleksowo opracowana wydaje si  typologia 
kryteriów oceny kompetencji nauczycieli akademickich, która powsta a jako 
wynik prac badawczych zespo u z Uppsala University w Szwecji. Ostatecz-
ny kszta t stworzonej typologii zosta  zweryfikowany przez nauczycieli  
z ró nych dyscyplin akademickich. W tabeli zaprezentowano kryteria oraz 
wska niki oceny kompetencji nauczycieli na poziomie szko y wy szej. 

 
Tabela. Kryteria oceny kompetencji pedagogicznych 

Kryteria Wska niki 
1. Postawa, która 

stymuluje uczenie 
si  studenta 

 

• Stosuje filozofi  nauczania, która zak ada pozytywn  mo-
tywacj  u studentów. 

• Ma jasn  koncepcj  ról i obowi zków studenta oraz na-
uczyciela. 

• Informuje studentów o przyczynach swoich decyzji zwi -
zanych z okre lonymi dzia aniami w nauczaniu. 

• Stara si  o dobry kontakt ze wszystkimi studentami. 
• Tworzy dobry klimat nauczania. 
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Kryteria Wska niki 
• Stara si  pozna  wiedz  uprzedni  i kwalifikacje studen-

tów. 
• Bierze pod uwag  (uwzgl dnia) wiedz  i inne cechy stu-

dentów jako punkt wyj cia w planowaniu nauczania. 
• Pomaga studentom rozwija  dobre nawyki w zakresie 

studiowania. 
• Motywowanie studentów do aktywnego uczenia si . 
• S ucha g osu studentów (bierze pod uwag  ich potrzeby  

i mo liwo ci). 
2. Podej cie naukowe  
 

• Uwzgl dnia w planowaniu nauczania wyniki bada  ukazu-
j ce najlepsze metody wspierania uczenia si  studentów. 

• Uwzgl dnia w nauczaniu najnowsze wyniki bada  w ob-
szarze przedmiotu (nauczanych zagadnie ). 

• Przejawia postaw  refleksyjn  i krytyczn .  
• Wspomaga studentów w rozwijaniu postawy refleksyjnej  

i umiej tno ci krytycznego my lenia. 
3. Szeroka i pog bio-

na wiedza przed-
miotowa 

 

• Jest kompetentny w obszarze nauczanego przedmiotu. 
• Stale uaktualnia swoj  wiedz . 
• Wyszukuje informacji dotycz cych nauczanego przedmio-

tu, na przyk ad poprzez odwo ywanie si  do bada , lektu-
r  czasopism i udzia  w konferencjach naukowych. 

4. Wiedza o tym, jak 
studenci si  ucz   

 

• Ma pog bion  wiedz  o procesie uczenia si .  
• Zna i uwzgl dnia ró ne style uczenia si  studentów. 
• Aktualizuje wiedz  metodyczn  o uczeniu si  studentów 

w dziedzinie, której naucza. 
• Systematycznie rozwija wiedz  w obszarze, którego naucza. 

5. Wiedza o naucza-
niu 

 

• Zna wymagania i mo liwo ci zastosowania ró nych me-
tod nauczania. 

• Ma wiedz  o ró nych aspektach procesu nauczania. 
• Stosuje ró ne metody nauczania. 
• Zna ró ne metody oceniania osi gni  studentów i ewalua-

cji zaj .  
• Systematycznie rozwija swoj  wiedz  poprzez uczestnic-

two w kursach na temat nauczania i konferencjach peda-
gogicznych. 

6. Wiedza o celach  
i organizacji kszta -
cenia  

 

• Jest wiadomy ogólnych celów i regulacji w szkolnictwie 
wy szym. 

• Prowadzi zaj cia zgodnie z przewidzianymi zasadami, 
wpisuj c si  w ogólne za o enia programów. 

• Dobrze zna wymagania, jakie stawia przysz y rynek pracy 
przed absolwentami, na przyk ad w kszta ceniu zawodo-
wym. 

• Posiada wiedz  na temat programów nauczania.  
• Ró nicuje metody nauczania i tre ci odpowiednio do do-

st pnych zasobów i do bie cych uwarunkowa . 
• Omawia ze studentami cele i ramy organizacyjne zaj .  
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Kryteria Wska niki 
7. Spojrzenie ca o-

ciowe  
 

• Stara si  orientowa  w zakresie zagadnie  i programów 
innych przedmiotów. 

• Wyja nia studentom, jaka jest relacja nauczanego przed-
miotu do ich ca o ciowej edukacji. 

• Próbuje skoordynowa  swoje dzia ania z programami 
innych przedmiotów i z prowadz cymi zaj cia. 

• Dostosowuje nauczanie do obowi zuj cych ram progra-
mowych. 

8. Zastosowanie umie-
j tno ci nauczania  

 

• Doskonali stosowanie ró nych metod nauczania. 
• Ró nicuje metody w zale no ci od potrzeb studentów. 
• Strukturyzuje materia y w sposób najbardziej korzystny  

– u atwiaj cy uczenie si .  
• Dostarcza jasnych informacji w odpowiednim czasie. 
• Zapewnia szybkie sprz enie zwrotne. 
• Przedstawia ogólny zarys i tre ci przedmiotu. 
• Stosuje ró ne metody egzaminowania (sprawdzania wie-

dzy i umiej tno ci studentów). 
• Tworzy przewodniki studiowania lub pisemne materia y 

dla studentów (skrypty). 
• Dobrze wspó dzia a z innymi nauczycielami akademicki-

mi i innymi pracownikami. 
• Wyniki osi gane przez studentów s  dobre.  
• Jest doceniana/y jako nauczyciel. 

9. D enie do ci g ego 
doskonalenia 

 

• Kieruje si  refleksyjnym i krytycznym podej ciem do swo-
jej pracy. 

• Wykorzystuje wnioski z ewaluacji swoich zaj .  
• Dyskutuje swoje metody nauczania z innymi. 
• Doskonali nauczanie swoich przedmiotów.  
• Rozwija umiej tno ci w zakresie nauczania. 
• Uczestniczy w kursach szkoleniowych dla nauczycieli. 
• Pisze o nauczaniu w czasopismach edukacyjnych. 
• Dzieli si  swoim do wiadczeniem nauczycielskim, na 

przyk ad podczas konferencji. 
10. Kierowanie i zdol-

no ci organizacyjne 
 

• Akceptuje przywództwo i wykonuje swoje obowi zki  
w celu osi gania jak najlepszych wyników. 

• Zach ca innych do wspó pracy i wspó udzia u. 
• Stara si  komunikowa  jasno i efektywnie. 
• Stymuluje rozwój kompetencji pedagogicznych i dyskusji 

na temat nauczania. 
• Jest cenionym liderem dzia a  (aktywno ci) pedagogicz-

nych. 

 
ród o: t umaczenie w asne na podstawie: Appelgren, Giertz (2010), za: Assessing Teaching 

Skills (2006), UPI, Uppsala Univeristy  
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Powy sze opracowanie mo e by  ród em refleksji na temat stanu fak-
tycznego oraz wyzwa , jakie staj  przed wi kszo ci  polskich uczelni  
w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycielskich pracowników na-
ukowo-dydaktycznych w kontek cie potrzeb zmiany profilu absolwenta 
studiów wy szych. Mo e tak e stanowi  punkt wyj cia do opracowania 
metodologii post powania badawczego na temat kompetencji pedagogicz-
nych nauczycieli akademickich, potrzeb rozwoju tych kompetencji oraz 
mo liwo ci ich rozwoju w o rodkach akademickich i poza nimi.  

 
 

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH 
W UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH I INNYCH ORGANIZACJACH 

 
Uczelnie zagraniczne w porównaniu z polskimi o rodkami charaktery-

zuj  si  zdecydowanie bardziej rozwini tymi systemami wspierania i roz-
woju kompetencji pedagogicznych nauczycieli akademickich. Zarówno  
w uczelniach ameryka skich, brytyjskich, skandynawskich i wielu innych 
europejskich standardem s  ogólnouczelniane lub wydzia owe o rodki na-
zywane teaching and learning centre, które prowadz  tak dzia alno  dydak-
tyczn , jak i badawcz . Pracuj  w nich specjali ci w dziedzinie pedagogiki  
i psychologii kszta cenia, dydaktyki, technologii kszta cenia, technologii 
informacyjnych czy komunikowania oraz cz sto tak e osoby b d ce bardzo 
dobrymi dydaktykami przedmiotów, których nauczaj . Jako  kszta cenia  
i dydaktyka szko y wy szej oraz rozwój kompetencji pedagogicznych ka-
dry nauczycielskiej s  przedmiotem ci g ego monitoringu i bada  przez 
nich prowadzonych. Aktywno  dydaktyczna nakierowana jest g ównie na 
prowadzenie zaj  dla pocz tkuj cych nauczycieli akademickich, najcz ciej 
studentów studiów doktoranckich, kadry nowo zatrudnionej, dla których 
zaj cia maj  charakter integracyjno-adaptacyjny. Istotnym polem pracy 
dydaktycznej jest tak e organizacja i prowadzenie ró nego rodzaju szkole , 
warsztatów i konferencji dydaktycznych dla pracowników z d u szym sta-

em i do wiadczeniem nauczycielskim, którzy chcieliby poszerzy  swoj  
wiedz  oraz rozwin  okre lone umiej tno ci zwi zane z nauczaniem na 
poziomie szko y wy szej. Kursy te dotycz : umiej tno ci projektowania  
i prowadzenia aktywizuj cych zaj  dydaktycznych, wykorzystywania 
okre lonych metod pracy na zaj ciach, pracy z ma ymi i du ymi grupami 
studentów, wykorzystywania nowych technologii w prowadzeniu zaj  
dydaktycznych, organizowania rodowiska uczenia si  na platformach  
e-learningowych, sposobów oceniania kszta tuj cego etc. Oferta dydaktycz-
na cz sto jest tak e kierowana do studentów, którzy obligatoryjnie lub fa-
kultatywnie bior  udzia  w zaj ciach na temat technik uczenia si  i szeroko 
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rozumianego organizowania procesu studiowania na uczelni wy szej (zob. 
m.in. Kahn, Baume, 2003). Poza tym centra wspierania nauczania – uczenia 
si  na uczelni wy szej zajmuj  si  indywidualnym doradztwem metodycz-
nym dla nauczycieli, którzy chcieliby skonsultowa  jakie  rozwi zanie dy-
daktyczne lub uzyska  pomoc zwi zan  z projektowaniem i prowadzeniem 
zaj . W niektórych o rodkach funkcjonuj  tzw. open labs, czyli otwarte  
w okre lonych godzinach laboratoria komputerowe, gdzie nauczyciele mog  
przyj  i pracowa  nad przygotowywaniem zaj , otrzymuj c jednocze nie 
fachowe wsparcie specjalistów – dydaktyków szko y wy szej (academic/ 
eduactional/staff developers). Wspó cze nie wykorzystuje si  tak e technologie 
informacyjne do tworzenia portali internetowych, na których zamieszczane 
s : informacje o ró nych konferencjach dydaktycznych, szkoleniach, kur-
sach, materia y dydaktyczne, a tak e tworzone s  listy lub fora dyskusyjne, 
s u ce wymianie my li na temat ró nych zagadnie  zwi zanych z projek-
towaniem i prowadzeniem zaj  dydaktycznych na uczelni (zob. m.in. 
Kahn, Baume, 2003).  

Centra nakierowane na rozwój dydaktyki i jako ci kszta cenia zajmuj  
si  tak e rozwojem kompetencji pedagogicznych rozumianych jako element 
rozwoju profesjonalnego (poza rozwojem naukowym) nauczycieli akade-
mickich. W wielu o rodkach zagranicznych nauczyciele tworz  swoje w as-
ne portfolio nauczycielskie (teaching portfolio), czyli portfolio dokumentuj ce 
przebieg kariery zawodowej w obszarze nauczania i w odpowiednim mo-
mencie rozwoju prezentuj  swój dorobek przed komisj , która podejmuje 
decyzj  o przyznaniu specjalnej nagrody za prac  i osi gni cia dydaktycz-
ne. W Lund University w Szwecji nadawany jest tytu  Excellent Teaching 
Practicioner oraz odpowiednia gratyfikacja finansowa zarówno dla nagro-
dzonego, jak i dla jednostki organizacyjnej, czyli katedry lub zak adu,  
w którym kandydat pracuje. Kandydaci do tej nagrody musz  wykaza  si  
nie tylko osi gni ciami dydaktycznymi (w tym uznaniem studentów), ale 
przede wszystkim wiedz  pedagogiczn  i refleksyjnym spojrzeniem na 
w asny dorobek w tym zakresie, jak i wskazaniem mo liwo ci dalszego 
rozwoju (Olsson, Mårtensson, Roxå, 2010, s. 122; zob. te  Ryegård, Apel-
gren, Olsson, 2010).  

Poza uczelnianym wsparciem nauczyciele akademiccy w wielu krajach 
Europy, Australii i w Stanach Zjednoczonych mog  tak e liczy  na pomoc 
w doskonaleniu nauczania – uczenia si  w szkole wy szej oraz w zakresie 
rozwijania kompetencji pedagogicznych ze strony wielu organizacji non 
profit. Do najbardziej znanych nale  takie organizacje, jak: The Higher Edu-
cation Academy <http://www.heacademy.ac.uk/>, International Society for 
the Scholarship of Teaching & Learning <http://www.issotl.org/>, Internatio-
nal Consortium for Educational Development <http://icedonline.net/>, Staff 
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and Educational Development Association <http://www.seda.ac.uk/>, Higher 
Education Research and Development Society of Australasia Inc <http:// 
www.herdsa.org.au> czy Professional and Organizational Development Net-
work in Higher Education <http://www.podnetwork.org/>. Ich zadaniem 
jest integrowanie rodowiska nauczycieli akademickich, a tak e koordyna-
torów uczelnianych (academic/educational/staff developers) odpowiedzialnych 
za wspieranie rozwoju kompetencji pedagogicznych i jako  kszta cenia na 
uczelni wy szej poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkole , 
tworzenie list dyskusyjnych oraz forów wymiany informacji. Ich celem jest 
tak e promowanie innowacyjnych rozwi za  edukacyjnych, prowadzenie 
bada , a tak e publikowanie artyku ów naukowych i ksi ek.  

 
 

ROZWÓJ KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH  
NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU 

 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma spore do wiadczenie  

w prowadzeniu zaj  dla rozpoczynaj cych swoj  prac  dydaktyczn  m o-
dych nauczycieli akademickich. Zaj cia pedagogiczne dla nauczycieli aka-
demickich zosta y zainicjowane ju  w po owie lat 60. ubieg ego wieku,  
a formalnie studium pedagogiczne powo ane zosta o w roku akademickim 
1969/70. W latach 70. zaj cia realizowane by y w Zak adzie Nowych Tech-
nik Nauczania UAM, a nast pnie, w latach 80., ich organizacja zosta a prze-
j ta przez pracowników Akademii Ekonomicznej, w której regularnie ka -
dego roku lub co dwa lata uruchamiano kolejn  edycj  a  do roku 2005 
w cznie. 

W roku 2011, po kilku latach przerwy, w nowej formule programowo- 
-organizacyjnej uruchomiono I edycj  Uczelnianego Kursu Pedagogicznego 
dla M odej Kadry. Obecnie trwa III edycja 150-godzinnego kursu, który 
realizowany jest w ci gu jednego semestru w formie o miogodzinnych spot-
ka  wyk adowych, warsztatowych i laboratoryjnych, podczas których dok-
toranci studiów dziennych oraz m odzi pracownicy (którzy niedawno roz-
pocz li prac  nauczycielsk ) doskonal  swoje przygotowanie do roli bycia 
nauczycielem akademickim. Nad stron  organizacyjn  i merytoryczn  kur-
su czuwaj  g ównie pracownicy Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr, ale tak e 
inni nauczyciele akademiccy UEP oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni 
innych uczelni pozna skich. Dbaj  oni o to, aby absolwent kursu posiad  
wiedz  z zakresu wspó czesnej pedagogiki i psychologii kszta cenia, w tym 
projektowania dydaktycznego oraz metod i form realizacji zaj , a tak e 
oceny i ewaluacji procesu dydaktycznego. W programie kursu znajduj  si  
równie  zagadnienia prowadzenia zaj  za pomoc  platformy e-learningowej. 
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Uczestnicy kursu poznaj  techniki emisji g osu oraz regu y przygotowywa-
nia i prowadzenia wyst pie  publicznych. W trakcie zaj  osoby szkol ce 
si  nabywaj  tak e szereg kompetencji spo ecznych, w tym umiej tno ci 
komunikowania interpersonalnego, budowania zespo u, motywowania 
studentów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach spo ecznych. Uczestnicy 
kursu pracuj  indywidualnie oraz w zespo ach nad przygotowaniem pro-
jektów zaliczeniowych, które s  nast pnie prezentowane i omawiane pod-
czas sesji ko cz cej zaj cia na kursie. Po zako czeniu bie cej edycji kursu 
planuje si  te  opublikowanie najciekawszych prac absolwentów kursu.  

Udzia  w kursie nie jest obligatoryjny, aczkolwiek kwalifikacje pedago-
giczne lub co najmniej uko czenie uczelnianego kursu doskonal cego kom-
petencje pedagogiczne jest wymagane przy ubieganiu si  o etat nauczyciela 
akademickiego. Podstawy w tym zakresie uzyskuj  doktoranci, którzy, 
zgodnie z uchwa  nr 99 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 r., maj  mo liwo  udzia u w zaj ciach 
programowych – fakultatywnych na studiach doktoranckich, w wymiarze 
co najmniej 15 godz. z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod  
i technik prowadzenia zaj  dydaktycznych. Trzeba to uzna  za bez-
wzgl dne minimum, które na szcz cie mo na rozszerzy  poprzez udzia   
w dodatkowych (tak e fakultatywnych) zaj ciach na Kursie Pedagogicz-
nym dla M odej Kadry UEP.  

Dla nauczycieli z nieco d u szym sta em dydaktycznym i do wiadcze-
niem oferta UEP nie jest ju  tak bogata. Dotyczy ona g ównie szkole  z za-
kresu wykorzystywania narz dzi i us ug platformy e-learningowej Moodle. 
Brakuje zdecydowanie zaj , dzi ki którym nauczyciele mieliby mo liwo  
poszerzenia lub od wie enia dotychczasowej wiedzy i umiej tno ci z in-
nych obszarów dydaktyki szko y wy szej. Potrzeba ta jest jednak dostrze-
gana przez w adze UEP, co zosta o wyra one w Strategii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2013–2020, gdzie w ród g ównych wy-
zwa  strategii w obszarze dydaktyki jest „przeciwdzia anie marginalizacji 
dydaktyki w hierarchii zada  pracowników naukowo-dydaktycznych” 
(Strategia UEP, 2013, s. 8). Kolejno uwag  zwraca cel dotycz cy „zapewnie-
nia rzetelno ci (jako ci) kszta cenia w odniesieniu do wszystkich produk-
tów edukacyjnych” (Strategia UEP, 2013, s. 20–21), którego uszczegó owie-
nie wyra a si  w celach: „wsparcie rozwoju kompetencji dydaktycznych 
pracowników” (Strategia UEP, 2013, s. 20) oraz „w czenie aspektu jako ci 
kszta cenia do systemu motywacyjnego” (Strategia UEP, 2013, s. 21). Cele te 
w strategii traktowane s  bardzo powa nie, przypisano im bowiem wag  3 
(absolutny priorytet) i 2 (wa ne), co oznacza, e nale y podj  konkretne 
dzia ania w tym zakresie, na przyk ad poprzez poszerzenie oferty szkole   
i kursów, tak e dla nauczycieli z d u szym sta em pracy i znacznie bogat-
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szym do wiadczeniem dydaktycznym, ale jednocze nie odczuwaj cych 
potrzeb  doskonalenia swoich kompetencji zgodnie z najnowszymi tren-
dami i rozwi zaniami propagowanymi przez wspó czesn  pedagogik , 
psychologi  kszta cenia i dydaktyk  szko y wy szej. Bior c pod uwag  po-
wy sze przes anki, cele stawiane przez UEP jak najbardziej wpisuj  si   
w europejskie i wiatowe tendencje dzia a  w obszarze podnoszenia jako ci 
kszta cenia. 

 
 

ZAKO CZENIE 
 
W ród wymaga , jakie wspó cze nie wi  si  ze zmian  profilu absol-

wentów, którzy w pracy zawodowej mieliby charakteryzowa  si  m.in.: 
otwarto ci , innowacyjno ci , mobilno ci , umiej tno ciami wspó pracy, 
krytycznego my lenia i uczenia si  przez ca e ycie, jest potrzeba skupienia 
si  na uwarunkowaniach rozwoju tych cech i umiej tno ci. Jednym z klu-
czowych czynników wp ywaj cych na kompetencje absolwentów, a w dal-
szej perspektywie tak e pracowników, s  kompetencje pedagogiczne na-
uczycieli akademickich, którzy planuj c i organizuj c zaj cia dydaktyczne, 
w okre lony sposób przyczyniaj  si  lub nie do kszta towania po danych 
kompetencji na rynku pracy. 

W Polsce rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli akademic-
kich wydaje si  mocno zaniedbany. Z jednej strony podkre la si  jako  
kszta cenia, odmieniaj c to poj cie przez wszystkie przypadki, z drugiej 
jednak strony promuje si  naukowo-badawcz  sfer  dzia alno ci nauczycie-
li, spychaj c kszta towanie i doskonalenie kompetencji pedagogicznych na 
boczny tor. Brak wsparcia w postaci szkole , konferencji, seminariów oraz 
gratyfikacji za osi gni cia dydaktyczne sprawia, e znaczna grupa nauczy-
cieli niech tnie odnosi si  do dydaktyki. Wielu by  mo e skorzysta oby  
z oferty w tym zakresie, ale rzadko która uczelnia w Polsce stwarza odpo-
wiednie warunki i mo liwo ci rozwoju tych kompetencji, cz sto traktuj c 
uzyskane przed laty kwalifikacje pedagogiczne jako obowi zuj ce przez 
ca e ycie. Wiele w tej dziedzinie jeste my w stanie nauczy  si  od naszych 
zagranicznych kolegów, którzy od lat z powodzeniem rozwijaj , zarówno 
w praktyce, jak i w badaniach, dydaktyk  szko y wy szej oraz tworz  cen-
tra nauczania – uczenia si  i rozwoju kompetencji pedagogicznych, poprzez 
które udzielaj  wsparcia metodycznego i pedagogicznego innym nauczycie-
lom akademickim.  

Wydaje si , e w Polsce jest ogromna potrzeba prowadzenia bada   
w tym zakresie oraz podejmowania konkretnych – praktycznych dzia a  im 
odpowiadaj cych. Istotnym elementem edukacji jest tak e zwi kszanie 
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wiadomo ci nauczycieli akademickich na temat wagi doskonalenia kom-
petencji pedagogicznych zgodnie z oraz w odwo aniu do najnowszych teo-
rii i koncepcji psychopedagogicznych.  
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