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ZarzÈdzanie programami
z walidacjÈ brytyjskiego uniwersytetu
Autor artykuïu porusza zagadnienia zwiÈzane z prowadzeniem programów, które uzyskaïy walidacjÚ od brytyjskiego uniwersytetu. Po procedurze walidacyjnej uczelnia partnerska zmuszona jest wdroĝyÊ wiele rozwiÈzañ i systemów, by umoĝliwiÊ Brytyjczykom
efektywny nadzór na programem, zintegrowaÊ jego administracjÚ, procesy dydaktyczne
oraz zapewniÊ dbaïoĂÊ o projakoĂciowe podejĂcie do caïego przedsiÚwziÚcia. Uzyskana
walidacja zapewnia przewagÚ konkurencyjnÈ na rynku lokalnym, ale jednoczeĂnie pociÈga za sobÈ rozmaite wyzwania i koszty, tak organizacyjne, kulturowe, jak i Þnansowe,
stanowiÈce powaĝne obciÈĝenie zasobów uczelni partnerskiej. Przedstawione w tekĂcie
praktyczne doĂwiadczenia walidacyjne autora pozwalajÈ zrozumieÊ praktycznÈ stronÚ
prowadzenia walidacji.
Sïowa kluczowe: szkolnictwo wyĝsze, wspóïpraca miÚdzynarodowa, wspólne programy, walidacja, due diligence, zarzÈdzanie programem, uniwersytet brytyjski.

Wprowadzenie
W „Nauce i Szkolnictwie Wyĝszym” nr 2/38/2011 opisaïem typologiÚ moĝliwych sposobów wspóïpracy programowej miÚdzy brytyjskimi uniwersytetami a instytucjami partnerskimi, pragnÈcymi oferowaÊ ich programy w formie collaborative provision1. Wspóïpraca
ta jest deÞniowana przez brytyjskÈ Quality Assurance Agency (QAA) nastÚpujÈco: „[…]
proces edukacyjny prowadzÈcy do uzyskania dyplomu lub punktów kredytowych (pozwalajÈcych na uzyskanie dyplomu), a prowadzony i/lub wspierany i/lub egzaminowany we
wspóïpracy z instytucjÈ partnerskÈ” [tïum. wïasne] (QAA 2010, cz. 2, s. 13).
Artykuï koncentrowaï siÚ na walidacji jako najkorzystniejszej dla partnera formie wspóïpracy, bÚdÈcej jednÈ z siedmiu spotykanych w Wielkiej Brytanii moĝliwoĂci collaborative
provision:

1

W artykule uĝywane sÈ terminy angielskie stanowiÈce trzon dyskursu akademickiego w Wielkiej Brytanii nt. miÚdzynarodowej wspóïpracy akademickiej, budowy programów oraz jakoĂci ksztaïcenia.
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1. Franczyza (franchised provision) to programy autorskie, które sÈ nadzorowane i administrowane przez przyznajÈcego dyplom, a prowadzone przez podwykonawcÚ. Te same
programy funkcjonujÈ u franczyzodawcy.
2. Walidacja (validation) to programy przygotowane i przedstawione przez operatora, które
sÈ uznane za prawdziwe/peïne programy akademickie przez przyznajÈcego tytuï walidatora, który de facto wïÈcza je do swojego portfolio, chociaĝ nie oferuje ich u siebie dla
swoich studentów2.
3. Wspólne programy (joint awards) to programy prowadzone wspólnie przez dwie instytucje, koñczÈce siÚ jednym dyplomem, na którym obie instytucje sÈ wymienione jako
przyznajÈce jeden tytuï.
4. Podwójne programy (dual awards) to programy prowadzone wspólnie, ale koñczÈce siÚ
przyznaniem oddzielnych dyplomów przez kaĝdego z partnerów.
5. Progresja programowa (progression lub articulation) to programy przygotowawcze lub
czÚĂciowe, dziÚki ukoñczeniu których absolwent „podwykonawcy” ma zagwarantowany wstÚp na wyĝsze/peïne programy instytucji oferujÈcej dyplomy.
6. Ksztaïcenie na odlegïoĂÊ (distance learning), w którym student zobowiÈzany jest odbyÊ
tylko czÚĂÊ zajÚÊ i egzaminów w uczelni (w przypadku collaborative provision w siedzibie operatora).
7. „LatajÈca kadra” (ßying faculty, zwane równieĝ distributed delivery – rozrzucone nauczanie) to program prowadzony u operatora, ale u którego caïoĂÊ (lub wiÚkszoĂÊ) zajÚÊ
i egzaminów prowadzi kadra uczelni przyznajÈcej dyplom. Instytucja partnerska dostarcza wtedy pewne wyspecjalizowane zasoby, a caïoĂÊ zarzÈdzana jest z brytyjskiego
uniwersytetu.
Zaproponowaïem nastÚpujÈce terminy: „walidator”, czyli uniwersytet dokonujÈcy walidacji programów; „operator”, czyli instytucja prowadzÈca walidowane programy; „walidacja” jako proces zdobywania uprawnieñ do prowadzenia programu oraz „zwalidowany”,
oznaczajÈcy instytucjÚ, w której proces walidacji zakoñczyï siÚ pozytywnie i brytyjski program zostaje uruchomiony. Przez „dyplom” (degree) naleĝy rozumieÊ zakoñczenie peïnego programu akademickiego przyznaniem tytuïu licencjata lub magistra.
ZidentyÞkowaïem równieĝ cztery gïówne etapy uzyskiwania aprobaty od brytyjskiego
uniwersytetu (pomimo zróĝnicowania procesu walidowania partnera w róĝnych instytucjach): zapytanie ofertowe ze strony zainteresowanego partnera, przygotowanie i zïoĝenie wniosku o walidacjÚ instytucji, nastÚpnie wniosek o walidacjÚ konkretnego programu
oraz sam validation event, czyli wizytacjÚ brytyjskiej delegacji, majÈcej na celu weryÞkacjÚ
wniosku programowego oraz podjÚcie ostatecznej decyzji. Na kaĝdym etapie brytyjski uniwersytet dokonuje due diligence, czyli dokïadnej analizy potencjalnego partnera, tak by
upewniÊ siÚ, ĝe ten ma wystarczajÈce zasoby, wolÚ instytucjonalnÈ oraz pozycjÚ rynkowÈ, mogÈce zapewniÊ sprawne funkcjonowanie programu. Dodatkowo sprawdzana jest
otwartoĂÊ na wdroĝenie brytyjskich systemów akademickich: quality assurance (projakoĂciowych), organizacyjnych oraz programowych.

2

O zasadnoĂci zastosowania przez polskie uczelnie takich narzÚdzi jako zamienników (nieskutecznej) rekrutacji studentów miÚdzynarodowych zob. Duszyñski 2012; 2015.
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Budowa i prowadzenie programu
TworzÈc program przeznaczony do walidacji i póěniejszego prowadzenia w instytucji
partnerskiej, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ brytyjskÈ kulturÚ akademickÈ oraz zaawansowanie
systemów dydaktycznych zbudowanych na podstawie dyskursu projakoĂciowego, jaki toczy siÚ nieustajÈco miÚdzy politykami, mediami, uniwersytetami oraz nadzorujÈcÈ sektor
Quality Assurance Agency (QAA).
Brytyjczycy wprowadzili system oĂmiu poziomów kwaliÞkacji, zgodny z unijnym EQF3,
i kaĝdy program musi nie tylko mieĂciÊ siÚ w tej strukturze, ale i gwarantowaÊ uzyskanie odpowiednich kwaliÞkacji wraz z odpowiadajÈcymi im zaĂwiadczeniami. W przypadku
szkolnictwa wyĝszego podlegajÈcego walidacji istnieje podziaï studiów licencjackich na
trzy poziomy: pierwszy rok (level 4) koñczÈcy siÚ przyznaniem certiÞcate; drugi rok (level
5) koñczÈcy siÚ przyznaniem diploma; rok 3 (level 6) koñczÈcy siÚ przyznaniem degree,
czyli polskiego tytuïu licencjata. Studia magisterskie dzieli siÚ na dwa gïówne poziomy:
pierwsza czÚĂÊ (do roku), obejmujÈca wyïÈcznie zajÚcia, bez pisania pracy, koñczÈca siÚ
przyznaniem postgraduate diploma, którego polskim odpowiednikiem byïyby studia podyplomowe po licencjacie; peïny level 7 wraz z napisaniem i obronÈ pracy, koñczÈcy siÚ przyznaniem degree, czyli polskiego tytuïu magistra4. Ta gradacja ma okreĂlone konsekwencje
dla budujÈcych i prowadzÈcych program.
Po pierwsze, Brytyjczycy majÈ Ăwietnie rozwiniÚty system learning outcomes, czyli efektów ksztaïcenia (EK) (por. Duszyñski 2011), na którym wzoruje siÚ nawet polskie MNiSW,
podzielony na poziomy ksztaïcenia, a realizowany poprzez przedmioty w planie studiów.
Oznacza to stopniowanie zakresu i poziomu przekazywanej wiedzy przy równoczesnym
realizowaniu EK dla caïego programu. Proponowany do walidacji program musi uwzglÚdniaÊ brytyjskÈ dokumentacjÚ subject benchmark statements (QAA)5 wraz z niezbÚdnymi
tabelami efektów ksztaïcenia osadzonych na kaĝdym z przedmiotów oraz opisanÈ metodologiÈ.
Po drugie, przedmioty muszÈ byÊ wpisane w poziomy i nie mogÈ przekraczaÊ bariery
koñca roku akademickiego, bez podziaïu na dwa róĝne kursy. Wynika to z potrzeby realizacji efektów ksztaïcenia na danym poziomie, jak równieĝ ukoñczenia danego poziomu
studiów – po kaĝdym roku student „promowany jest” na kolejny, wyĝszy, i w razie przedwczesnego zakoñczenia nauki odchodzi z ostatniÈ, najwyĝszÈ uzyskanÈ kwaliÞkacjÈ.
Po trzecie, system oceniania pracy studenta (assessment) musi uwzglÚdniaÊ wymogi
efektów ksztaïcenia oraz poziom studiów, tak by skutecznie sprawdzaÊ zdobytÈ wiedzÚ
i weryÞkowaÊ zaplanowane EK. Oznacza to: potrzebÚ ewolucji obciÈĝeñ egzaminacyjnych,
od prostych i wymagajÈcych zapamiÚtania podstawowych teorii aĝ do zaawansowanej
integracji i analizy wiedzy opartej na studiach przypadków. Kartkówki z pierwszego roku
studiów ustÚpujÈ esejom i analizom na latach wyĝszych, a oddawanie wykïadowcy „wy3

Zob. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

4

Co ciekawe, osoby koñczÈce drugi rok licencjata w Polsce nie otrzymajÈ ĝadnej kwaliÞkacji poza transkryptem ocen/
kredytów z kursów, za to osoba koñczÈca program walidowany przez Brytyjczyków w Polsce przynajmniej otrzyma od nich
diploma, co moĝe nie przydaÊ siÚ w kraju, ale juĝ w Wielkiej Brytanii lub Irlandii (majÈcych wdroĝony peïen system EQF Unii
Europejskiej) zaoszczÚdza dwa lata i pozwoli wejĂÊ na ostatni rok podobnego programu.
5

Zob. http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp
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kutych” formuïek zastÚpowane jest umiejÚtnoĂciami analitycznymi i formuïowaniem wïasnych wniosków.
Po czwarte, niemile widziana jest subiektywnoĂÊ oceniania ze strony wykïadowców.
Brytyjskie systemy projakoĂciowe kïadÈ nacisk na przejrzystoĂÊ ocen zarówno z perspektywy studentów rozumiejÈcych powody przyznania im danej oceny (tak czÈstkowej, jak
i koñcowej), jak i osób nadzorujÈcych program. Wykïadowcy muszÈ mieÊ z góry zaakceptowany system oceniania (assessment scheme) wraz z podziaïem na konkretne czÚĂci, np. esej, test, case study, egzamin koñcowy, i przypisaÊ kaĝdej z nich procent oceny
koñcowej. Przedmioty z komponentem ustnym sÈ rzadko spotykane, poniewaĝ odbiera
on moĝliwoĂÊ póěniejszej weryÞkacji tego, co zostaïo przedstawione (alternatywÈ sÈ nagrania wystÈpienia/wypowiedzi oraz raport zarówno prezentujÈcych, jak i wykïadowcy,
uzasadniajÈce ocenÚ). To samo ograniczenie dotyczy nagradzania aktywnoĂci w grupie
studenckiej, które jest subiektywnym odczuciem prowadzÈcego i z tej racji nie moĝe byÊ
póěniej zweryÞkowane6. Najbezpieczniejsze do oceniania sÈ materiaïy oparte na pisemnej
formie komunikacji: eseje, analizy, raporty, studia przypadków, prezentacje (slajdy muszÈ
byÊ wsparte referatem i oba zaïÈczone jako „podstawa” do oceny). DostÚpnoĂÊ materiaïów uzasadniajÈcych przyznane oceny jest niezbÚdnÈ czÚĂciÈ systemu nadzoru ze strony
brytyjskiego uniwersytetu – coroczne wizyty umoĝliwiajÈ jego reprezentantom kontrolÚ dokumentacji oraz potwierdzenie przyznanych ocen.
Po piÈte, brytyjski system ocen dziaïa na zasadzie procentowej, niezbÚdne wiÚc jest
przygotowanie modelu konwersji ocen lokalnych na brytyjskie odpowiedniki. Wypracowany podczas walidacji system umoĝliwia Brytyjczykom ocenÚ osiÈgniÚÊ kaĝdego studenta
w trakcie studiów, jak i na koniec, gdy naleĝy wyliczyÊ ĂredniÈ i przyznaÊ odpowiedniÈ
(brytyjskÈ) klasÚ dyplomu: licencjat moĝe byÊ Þrst class (najwyĝsza kategoria „1”, wyróĝnienie przyznawane kilku procentom studentów), jednÈ z trzech pod-kategorii „Ăredniej”
(najwyĝsza „2:1”, czyli skala 4,5–5,0, Ărednia „2:2”, czyli skala 4,0–4,5 i niska „2 : 2”, czyli
skala 3,5–4,0), lub najniĝszÈ ocenÈ pozytywnÈ third class („3”, czyli odpowiednik oceny
dostatecznej, czasami odbierany przez rynek jako polski „mierny”); natomiast magisterium
ma dwie kategorie – distinction (wyróĝnienie) oraz pass (zaliczenie).

Brytyjscy pracownicy zaangaĝowani we wspóïpracÚ
Ze strony uczelni brytyjskiej operator ma do czynienia z kilkoma osobami odpowiedzialnymi za nadzór administracyjny oraz akademicki. Ze strony pracowników administracyjnych najczÚĂciej moĝna spotkaÊ:
x oÞcera walidacyjnego (validation ofÞcer) – osobÚ wizytujÈcÈ uczelnie partnerskie (m.in.
biorÈcÈ udziaï w Exam Boards), nadzorujÈcÈ wdraĝanie przepisów i systemów uniwersytetu walidujÈcego oraz dbajÈcÈ o kwestie jakoĂciowe (quality assurance);
6

Chociaĝ jako konsultant byïem Ăwiadkiem przypadku, kiedy determinacja wykïadowców do oceniania aktywnoĂci
w studenckiej grupie doprowadziïa do ugody z walidujÈcym uniwersytetem: oceny mogïy byÊ przyznawane, ale przez dwóch
wykïadowców obecnych na tych samych zajÚciach. Wypracowany system podobny byï do sÚdziowania meczu bokserskiego: obaj „sÚdziowie” bez porozumienia mieli przyznawaÊ danej osobie „punkt” za aktywnoĂÊ, a dopiero jednogïoĂnie
przyznany punkt liczony byï do oceny koñcowej. Wedïug Brytyjczyków byï to jedyny sposób na zapewnienie obiektywnoĂci.
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x oÞcera instytucjonalnego (institutional ofÞcer) – pracownika, który nie odwiedza partnera,
jest odpowiedzialny za przyjmowanie i administrowanie danymi studenckimi, ocenami,
protokoïami oraz za wystawianie dyplomów i suplementów;
x pracownika dziaïu Þnansów – odpowiedzialnego za monitorowanie i egzekwowanie
wszystkich rozliczeñ miÚdzy partnerami (zob. dalej w: „Budĝetowanie wspóïpracy walidacyjnej”);
Ze strony akademickiej za nadzór merytoryczny partnera odpowiadajÈ:
x opiekun akademicki (moderator lub link tutor) – reprezentant kadry akademickiej walidatora, z reguïy bÚdÈcy uznanym specjalistÈ z danej dyscypliny, majÈcym dïugi staĝ
dydaktyczno-organizacyjny (nie tylko u walidatora), publikacje w swoim dorobku naukowym oraz wiedzÚ nt. budowy i prowadzenia programów. Jego zadaniem jest wypracowanie skutecznej komunikacji miÚdzy dydaktykami operatora a pracownikami uczelni
walidujÈcej oraz zbudowanie efektywnych systemów i rozwiÈzañ satysfakcjonujÈcych
obie strony (przy zachowaniu nacisku na realizacjÚ oczekiwañ Brytyjczyków);
x zewnÚtrzny recenzent (external examiner) – niezaleĝny ekspert (niezatrudniony przez
walidujÈcÈ uczelniÚ, ale przez niÈ opïacany za kontrolÚ jakoĂciowÈ danego programu).
Funkcja ta wynika z natury brytyjskiego systemu szkolnictwa wyĝszego, niemajÈcego
instytucji formalnego nadzoru/kontroli (ministerstwa); aby zapewniÊ obiektywne spojrzenie na wewnÚtrzne procesy, wszystkie uczelnie aktywnie rekrutujÈ zewnÚtrznych recenzentów, którzy oceniajÈ ich wewnÚtrzne systemy i procedury. Ten sam system stosowany
jest wobec instytucji walidowanych, a niektóre uniwersytety starajÈ siÚ, by ta sama grupa
recenzentów nadzorowaïa wszystkie programy u róĝnych operatorów, zapewniajÈc ten
sam poziom obsïugi i wsparcia (UWL 2010).
Instytucja external examinera wynika z deregulacji brytyjskiego szkolnictwa wyĝszego
(moderowanego przez QAA, ale bez oÞcjalnej jednostki formalnej kontroli i prawodawstwa jak polskie MNiSW); by zapewniÊ obiektywne spojrzenie na procesy akademickie
wewnÈtrz niezaleĝnych uniwersytetów, wypracowano systemy angaĝujÈce zewnÚtrznych
specjalistów (QAA 2011)7.

Zasoby kadrowe uczelni walidowanej
Od samego poczÈtku w procedurach uzyskiwania walidacji duĝÈ rolÚ odgrywajÈ zasoby ludzkie uczelni aplikujÈcej. Dla Brytyjczyków waĝni sÈ zarówno pracownicy administracyjni, jak i dydaktyczni – ci pierwsi stanÈ siÚ osobami kontaktowymi oraz bÚdÈ realizowaÊ
to, czego potrzebuje brytyjski uniwersytet, by zapewniÊ skutecznÈ obsïugÚ programu. Z tej
perspektywy najwaĝniejsze kryteria doboru to: bardzo dobra znajomoĂÊ jÚzyka angielskiego, obycie z terminologiÈ akademickÈ w tym jÚzyku (jak równieĝ z dyskursem akademickim w Wielkiej Brytanii)8, otwartoĂÊ na przyjÚcie obcych procesów, procedur i standardów,
7

W ramach debaty projakoĂciowej w Wielkiej Brytanii rozpoczÚto dyskusjÚ nad poziomem zaangaĝowania i profesjonalizmu external examiners (zob. Swain 2012).
8

DoĂwiadczenia innych krajów anglosaskich mogÈ byÊ pomocne, ale nie mogÈ byÊ brane za pewnik, chociaĝby z racji
róĝnic w terminologii miÚdzy tymi krajami. W poprzednim artykule pisaïem m.in., jak niebezpieczne moĝe byÊ mieszanie
terminów, np. miÚdzy USA (college to wydziaï) a UK (gdzie ten sam college to najczÚĂciej prywatna szkoïa bez uprawnieñ programowych, a wydziaï to najczÚĂciej faculty; ten termin w Polsce najczÚĂciej rozumiany jest jako ogólnikowe okreĂlenie kadry).
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wsparta umiejÚtnoĂciÈ skutecznego zintegrowania ich z lokalnymi realiami, a wiÚc wysoka
skutecznoĂÊ organizacyjna. Powyĝsze cechy i umiejÚtnoĂci oznaczajÈ najczÚĂciej relatywnie mïodych pracowników Ăredniego szczebla administracji uczelni. Jednakĝe najwyĝsze
kierownictwo musi pamiÚtaÊ o zapewnieniu programowi i interesom brytyjskiego partnera odpowiedniej pozycji w strukturze uczelni, np. przez formalne umocowanie kierunku
w strukturze jednostki go prowadzÈcej (w postaci oddzielnego biura), a takĝe reprezentacji
w róĝnych gremiach (np. na Radzie Wydziaïu), tak by wewnÚtrzne rozgrywki, walki grup
interesów lub krótkoterminowe zmiany priorytetów nie zaszkodziïy wspóïpracy z brytyjskim
uniwersytetem.
Ze strony administracyjnej operatora najczÚĂciej spotyka siÚ dwie podstawowe funkcje
vis-à-vis Brytyjczyków (najczÚĂciej mnoĝone przez liczbÚ odrÚbnych programów prowadzonych dla tego samego walidatora):
x kierownik/menedĝer programu (programme director): specjalista ds. programowych,
majÈcy holistyczny oglÈd programu, rozumiejÈcy jego historiÚ, przewagi, sïaboĂci, potraÞÈcy przetïumaczyÊ lokalne uwarunkowania i sytuacjÚ organizacyjnÈ na realia brytyjskie;
odbiorca wiÚkszoĂci komunikatów, wymagañ, zapytañ, analiz; osoba odpowiedzialna za
zrealizowanie brytyjskich wymogów oraz potraÞÈca znaleěÊ lokalne rozwiÈzania zapewniajÈce synergiÚ z organizacjÈ operatora; nadzorca spraw akademickich, jakoĂciowych,
Þnansowych, kadrowych; osoba najwyĝszego zaufania ze strony Brytyjczyków, odpowiedzialna za dokumentacjÚ programu, wystawianie niezbÚdnych zaĂwiadczeñ (dla studentów) oraz podpisywanie oĂwiadczeñ (dla nadzorujÈcego walidatora);
x administrator programu (programme administrator): osoba odpowiedzialna za utrzymywanie brytyjskiej dokumentacji (studenckiej, akademickiej, ewaluacji, rozliczeñ itp.) oraz
prowadzenie odpowiednich systemów lokalnych (w Polsce dobrze byïoby, gdyby taka
osoba pracowaïa w dziekanacie lub przynajmniej miaïa dostÚp do niezbÚdnych systemów administracyjnych).
Kadra akademicka, poczÈtkowo przedstawiana w formie CV zaïÈczonych do wniosku
o walidacjÚ programu, w momencie jego uruchomienia staje siÚ narzÚdziem realizacji
zamierzeñ Brytyjczyków pod kÈtem: merytorycznego i lingwistycznego poziomu zajÚÊ,
jakoĂci obsïugi (podejĂcia do) studenta, prowadzenia spójnego systemu oceniania oraz
stworzenia zgranego zespoïu obsïugujÈcego program i otwartego na wszelkie sugestie
pïynÈce od walidatora. Poniewaĝ kadra podlega analizie w procesie walidacji programu,
instytucje aplikujÈce majÈ dwie moĝliwoĂci przygotowania obsady: przedstawiÊ komplet
prowadzÈcych (w wypadku dobrze rozwiniÚtych uczelni z bogatymi zasobami ludzkimi)
lub przygotowaÊ trzon kadrowy, z którym wystÈpi siÚ o walidacjÚ wraz z planem póěniejszego pozyskania pozostaïych prowadzÈcych zarówno na staïy etat, jak i na umowy przedmiotowe.
Ocena kadry opiera siÚ na innych kryteriach niĝ w Polsce. Brytyjczycy akceptujÈ jako
wykïadowców osoby bez doktoratu, jeĝeli ich wyksztaïcenie i doĂwiadczenie potwierdzajÈ kompetencje dydaktyczne w danej dziedzinie9. Niemniej dobrze widziane sÈ osoby ze
stopniem doktora, za to habilitacje10, jako kwaliÞkacja miÚdzy (angielskim) PhD a stopniem
9

AMBA – Ăwiatowa organizacja akredytujÈca programy MBA – wymaga na swoich elitarnych programach 50% kadry
z doktoratami.
10

Tïumaczone jako „D.Sci”, „DSc”; spotyka siÚ je wyïÈcznie na CV lub wizytówkach osób z kontynentalnej Europy,
a najczÚĂciej z krajów postsowieckich.
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profesorskim, sÈ w wiÚkszoĂci przypadków nieznane i czÚsto niezrozumiaïe dla czïonków brytyjskiej komisji. Naleĝy teĝ pamiÚtaÊ o naturze brytyjskiej profesury, przyznawanej
przez uczelniÚ, a nie przez aparat pañstwowy oraz bez podziaïu na znane w Polsce tytuïy
„zwyczajne” i „nadzwyczajne”. Tytulatura ma mniejsze znaczenie niĝ zdolnoĂci jÚzykowe
prowadzÈcego nie tylko z perspektywy znajomoĂci terminologii branĝowej, ale i umiejÚtnoĂci codziennego komunikowania siÚ, przygotowywania materiaïów dydaktycznych oraz
systemów oceniania wraz ze skutecznym recenzowaniem prac studenckich. Z racji metodyki prowadzenia zajÚÊ, suche wykïady oraz brak interakcji ze studentami sÈ niemile widziane i ci, którzy przeĂlizgnÚli siÚ przez kontrole podczas procedury walidacji, sÈ szybko
wykrywani dziÚki ciÈgïemu zaangaĝowaniu Brytyjczyków oraz dogïÚbnej analizie ewaluacji studenckich. Dodatkowo naleĝy dobraÊ kadrÚ zdolnÈ do zaakceptowania i wdroĝenia
brytyjskich rozwiÈzañ: od przygotowania przedmiotu i jego prowadzenia, przez systemy
oceniania, aĝ po stosowanie odpowiednich materiaïów dydaktycznych. JednÈ z najwaĝniejszych róĝnic kulturowych i organizacyjnych jest projakoĂciowy system dydaktycznego
peer review. Wystawiane oceny powinny byÊ konsultowane z innym prowadzÈcym (majÈcym podobne kwaliÞkacje) w ramach tzw. double marking, czyli dodatkowego sprawdzenia prac i wystawionych ocen, by zapewniÊ maksymalnÈ obiektywnoĂÊ w ocenianiu. Poza
tym wszelkie inne uwagi i „propozycje” ze strony Brytyjczyków muszÈ byÊ traktowane
z najwiÚkszÈ uwagÈ i powagÈ, a wdraĝane jak najszybciej11. Powyĝsze systemy wymagajÈ
wiÚc od lokalnej kadry nie tylko otwartoĂci na obce rozwiÈzania, ale i pewnej ĂwiadomoĂci
miÚdzykulturowej, wraz z gotowoĂciÈ pójĂcia na ustÚpstwa, nawet jeĝeli sÈ one wbrew
wïasnym przekonaniom12.

Wspóïpraca z brytyjskim partnerem
BieĝÈca wspóïpraca z brytyjskim uniwersytetem opiera siÚ na cyklicznoĂci interakcji
obydwu instytucji, skoncentrowanej na konkretnym naborze (intake). W wypadku polskich
uczelni, myĂlÈcych o podjÚciu wspóïpracy, cyklicznoĂÊ bÚdzie wynikaïa z ustawowo narzuconego formatu roku akademickiego (paědziernik – wrzesieñ) oraz (z reguïy) pojedynczego naboru na dany rok. Poza tak wysoce sformalizowanymi i ĂciĂle regulowanymi krajami jak Polska, Brytyjczycy czÚsto majÈ do czynienia z wielokrotnymi naborami w trakcie
roku13, co przekïada siÚ na wspóïistnienie wielu cykli wspóïpracy.
Wspóïpraca administracyjna zawiera najwiÚkszy komponent pracy na poczÈtku kaĝdego roku14. Studenci przyjmowani sÈ na program brytyjski po zatwierdzeniu przedstawionych przez nich dyplomów wejĂciowych (matury, licencjatu itp.). Kaĝda brytyjska uczelnia
11

Bez wzglÚdu na status uczelni prowadzÈcej zwalidowany program naleĝy pamiÚtaÊ, iĝ to brytyjski uniwersytet jest
wïaĂcicielem produktu (dyplomu) i procesu (programu ksztaïcenia), a lokalny partner przyjmuje na siebie zobowiÈzanie
prowadzenia go zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Brytyjczyków.
12

Alternatywnie osoba taka musi zostaÊ zmuszona do zaakceptowania brytyjskich uwarunkowañ lub usuniÚta z programu, by przez swoje zachowanie nie zagroziÊ caïoĂci wspóïpracy.
13

Popularnym rozwiÈzaniem sÈ trzy lub cztery nabory w ciÈgu roku. W przypadku trzech naborów najpopularniejsze sÈ:
wrzeĂniowy, lutowy i czerwcowy. Dla czterech naborów sÈ to miesiÈce: wrzesieñ, grudzieñ/styczeñ (w zaleĝnoĂci od dïugoĂci
przerwy ĂwiÈtecznej), marzec/kwiecieñ, czerwiec/lipiec.
14

W przypadku wielokrotnych naborów w ciÈgu roku praca ta jest ponawiana za kaĝdym razem.
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ma listy kwaliÞkacji wejĂciowych akceptowanych automatycznie, poniewaĝ przeszïy juĝ
one weryÞkacje wczeĂniej, albo ze strony samego uniwersytetu, innej brytyjskiej uczelni
lub jednostki nadzoru (np. NARIC15). W przypadku kwaliÞkacji nietypowych wymagana
jest konsultacja z Brytyjczykami, czy przyjmÈ oni danego kandydata16. Pracownik administracyjny operatora wysyïa do Wielkiej Brytanii zestaw dokumentów, najczÚĂciej zawierajÈcy plik Excel z danymi wszystkich studentów rozpoczynajÈcych naukÚ, formularz zgïoszeniowy (rejestracyjny) w formacie stosowanym w danej uczelni, kopie ich kwaliÞkacji
akademickich oraz jÚzykowych17 i zdjÚcia. CaïoĂÊ oryginaïów pozostaje u operatora i to
on ponosi odpowiedzialnoĂÊ za potwierdzenie dokumentów, zaĂwiadczeñ oraz wszelkich
informacji od studenta.
W zaleĝnoĂci od systemów administracyjnych i informatycznych u Brytyjczyków (deÞniujÈcych zdolnoĂÊ przetwarzania danych), zakresu ich wspóïpracy walidacyjnej (caïkowitej liczby partnerów, walidowanych programów oraz studentów na nich), w ciÈgu dwóch
do szeĂciu tygodni wraca lista studentów przyjÚtych i zarejestrowanych na dany program.
Rejestracja daje studentom te same prawa, co studiujÈcym w Wielkiej Brytanii na macierzystym campusie brytyjskiego uniwersytetu i sÈ oni wykazywani we wszelkich statystykach
i analizach jako studenci brytyjscy. W tym samym czasie pojawia siÚ faktura za rejestracjÚ
na dany rok akademicki (zob. dalej w czÚĂci: „Budĝetowanie wspóïpracy walidacyjnej”).
W przypadku programów trwajÈcych wiÚcej niĝ rok, na poczÈtku kaĝdego roku akademickiego studenci sÈ ponownie rejestrowani, tym razem jako kontynuujÈcy naukÚ. W przypadku osób, które zrezygnowaïy lub zostaïy usuniÚte, ich dane sÈ równieĝ zawarte w pliku
Excel, poniewaĝ coroczne rozliczenia Þnansowe sÈ modyÞkowane w zaleĝnoĂci od liczby
studentów – opïata od „gïowy” pobierana jest wyïÈcznie za tych, którzy nadal siÚ uczÈ.
Na koniec programu studiów przesyïane sÈ pliki podsumowujÈce tok studiów (oceny
z przedmiotów, oceny z pracy, Ărednia) oraz oÞcjalny dokument od operatora, potwierdzajÈcy udane zakoñczenie programu brytyjskiego, stanowiÈcy ostateczny dowód18 dla
brytyjskiego partnera, ĝe danemu studentowi naleĝy siÚ dyplom/tytuï.
Przewaĝnie po miesiÈcu brytyjski uniwersytet przysyïa operatorowi suplementy oraz
dyplomy: degree (licencjat, magister) dla tych, którzy ukoñczyli caïy program, lub niĝsze
(certiÞcate, diploma) dla osób, które przerwaïy studia, lecz zgromadziïy odpowiedniÈ liczbÚ kredytów do danego poziomu kwaliÞkacji.
Wspóïpraca w zakresie zarzÈdzania programem jest najbardziej intensywna od koñca
jednego roku akademickiego do poczÈtku nastÚpnego, czyli w Polsce w okresie wakacji –
najtrudniejszym z perspektywy motywacji do pracy i dostÚpnoĂci pracowników.
W tym czasie prowadzÈcy program jest zobowiÈzany do przygotowania raportu podsumowujÈcego mijajÈcy rok akademicki, czyli Annual College and Course Review (ACCR)
15

Zob. http://www.naric.org.uk

16

Rodzi to pewne problemy w rekrutacji studentów miÚdzynarodowych, którzy najczÚĂciej znajdujÈ siÚ juĝ w kraju
studiów na podstawie decyzji i dokumentacji od operatora programu.
17

Brytyjczycy wymagajÈ od obcokrajowców formalnych zaĂwiadczeñ o znajomoĂci jÚzyka angielskiego oraz stosujÈ
pewne progi: na studia licencjackie nie powinni byÊ przyjmowani obcokrajowcy z certyÞkatem poniĝej IELTS6.0, a na magisterskie IELTS6.5, chociaĝ niektóre uczelnie wymagajÈ jeszcze wyĝszych wyników (np. brytyjskie elitarne uczelnie z tzw.
Russel Group).
18

Poprzedzony walidacjÈ instytucjonalnÈ oraz programowÈ, dziÚki którym uczelnia brytyjska powoli nabiera zaufania
do swojego operatora.
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(UoW 2011) lub Annual Monitoring Report (AMR) (OU 2011), lub Periodic Programme Review (PPR) (UK), tak by partner brytyjski zyskaï peïen oglÈd swojego programu ulokowanego u operatora. NajczÚĂciej moĝna spotkaÊ wymagania dotyczÈce raportowania na temat:
– rozwoju programu: aktualnych i planowanych naborów, marketingu, wydatków na podrÚczniki itp.;
– zmian w obsadzie: informacje o odchodzÈcych wykïadowcach, propozycje nowych wraz
z ich CV, podsumowania ewaluacji studenckich;
– zmian w caïej uczelni: uzyskanie nowych uprawnieñ, osiÈgniÚcia akademickie, naukowe, nowe projekty, wspóïpraca z innymi instytucjami itp.;
– spraw organizacyjnych: zarówno o prowadzeniu samego programu, jak i problemach
zwiÈzanych z istnieniem programu w caïej organizacji, czÚsto o innej racjonalnoĂci;
– wszelkich proponowanych zmian programowych: zmiany caïych przedmiotów, ich fragmentów, propozycje nowych specjalnoĂci przy zachowaniu zasady, zgodnie z którÈ
zmiany programowe do 30% – 40% zawartoĂci nie wymagajÈ ponownej walidacji programu, postrzeganego wtedy jako diametralnie innego od tego przedstawionego do
pierwotnej walidacji.
W przypadku dobrze funkcjonujÈcego programu napisanie takiego raportu nie stanowi
wiÚkszego problemu, tym bardziej ĝe pisze go osoba najlepiej go znajÈca (programme
director), odpowiedzialna za wiÚkszoĂÊ decyzji oraz rozumiejÈca najlepiej mentalnoĂÊ Brytyjczyków. Niemniej, w przypadku operatorów majÈcych kilka lub kilkanaĂcie programów,
wysiïek wïoĝony w przygotowanie takiego raportu jest ogromny, poniewaĝ wymaga pracy
caïego zespoïu, doboru odpowiednich informacji oraz (co czÚsto stanowi najwiÚkszy problem) wysïanie gotowego i dopracowanego dokumentu na czas.
Osoba piszÈca coroczny ACCR powinna pamiÚtaÊ, ĝe Brytyjczycy przywiÈzujÈ duĝÈ
wagÚ do krytycznej samooceny instytucjonalnej (critical self-assessment) – osoby czytajÈce raport nie szukajÈ marketingowych sloganów i prostej autopromocji, ale krytycznej
analizy SWOT/PEST, by móc wyrobiÊ sobie prawidïowÈ opiniÚ o sytuacji operatora (zob.
Duszyñski b.d.w.). Dokument analizowany jest u partnera z perspektywy szans na rozwój,
ale i zagroĝeñ dla istnienia programu, ciÈgïoĂci wspóïpracy oraz marki uczelni brytyjskiej.
Co piÚÊ lat operator jest zobowiÈzany do przedstawienia duĝego raportu (quinquennial
review), bÚdÈcego rozbudowanym ACCR, w którym zostaje przedstawiona ewolucja instytucji operatora, jego programów, ze szczególnym naciskiem na zwalidowane przez Brytyjczyków, wraz z krytycznym spojrzeniem na problemy (rozwiÈzane i istniejÈce) w ostatnich
piÚciu latach oraz ostroĝnym spojrzeniem w przyszïoĂÊ zarówno lokalnego rynku, samego
operatora, jak i programów objÚtych wspóïpracÈ walidacyjnÈ.
Kaĝdego roku menedĝer jest zobowiÈzany wysïaÊ do Wielkiej Brytanii student handbook, czyli na bieĝÈco ulepszany informator studencki zawierajÈcy najĂwieĝsze dane o programie:
– dokïadne informacje o obu instytucjach partnerskich wraz z wyjaĂnieniem charakteru
programu (walidacji);
– informacje o programie: struktura, podziaï godzinowy, kredytowy, podstawowe zaïoĝenia i cele (efekty ksztaïcenia);
– sylabusy wraz z rozpisanÈ metodykÈ sprawdzania wiedzy (assessment strategies);
– systemy i sposoby interakcji z administracjÈ obu uczelni (typologia i przepïyw dokumentacji, informacji), procedury dyscyplinarne, odwoïawcze itp.
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Informator z niepeïnymi informacjami jest odsyïany do korekty, poniewaĝ stanowi on
podstawowe kompendium wiedzy dla kaĝdego studenta. W przypadku wspóïpracy z instytucjami posiadajÈcymi wïasne programy (uprawnienia) i systemy, informator ten staje siÚ
jeszcze wiÚkszy, poniewaĝ musi wyjaĂniÊ czytajÈcemu skomplikowane zaleĝnoĂci pomiÚdzy systemem brytyjskim a lokalnym (np. polskim).
Wspóïpraca dydaktyczna dotyczy trzech spraw:
1. ChcÈc zachowaÊ nadzór nad prowadzeniem zajÚÊ oraz egzaminowaniem, uczelnia brytyjska najczÚĂciej wymaga prawa opiniowania systemu oceniania kaĝdego z przedmiotów (a w przypadku opinii negatywnej wymuszenia zmian). Oznacza to, ĝe na poczÈtku kaĝdego semestru operator musi wysïaÊ do Wielkiej Brytanii dokïadnie rozpisany
assessment, przygotowany przez kaĝdego z prowadzÈcych. System ten wymusza na
dydaktykach rozpoczÚcie semestru z w peïni przygotowanym kalendarzem/systemem
oceniania, co w wielu krajach jest wymogiem niespotykanym, a wykïadowcy czÚsto
tworzÈ egzaminy na kilka dni przed ich odbyciem. Brytyjczycy powinni otrzymaÊ nastÚpujÈce dane:
– listÚ komponentów prowadzÈcych do uzyskania oceny koñcowej, np. esej, prezentacja, studium przypadku, egzamin;
– podziaï procentowy pomiÚdzy nimi;
– uzasadnienie doboru komponentów, np. biorÈc pod uwagÚ efekty ksztaïcenia, poziomy studiów, specyÞkÚ programu i przedmiotu;
– zestaw pytañ/wymagañ w kaĝdym z komponentów;
– przedstawienie skrótowych odpowiedzi (indicative answers): dwóch lub trzech paragrafów (w przypadku pytañ esejowych) opisujÈcych, co wykïadowca bÚdzie nagradzaï – pozwoli to brytyjskiemu moderatorowi, jako specjaliĂcie z dziedziny, oceniÊ,
czy tematyka wpisuje siÚ w to, co brytyjski uniwersytet uznaje za assessment na odpowiednim poziomie;
2. Na koniec kaĝdego poziomu studiów (w Polsce: roku akademickiego) zbiera siÚ komisja (Exam Board) majÈca za zadanie ostateczne zatwierdzenie osiÈgniÚÊ kaĝdego
studenta oraz (w terminologii polskiej) promowanie go na nastÚpny rok. W przypadku
ostatniego roku studiów, komisja ta zatwierdza caïoĂÊ toku studiów i jej raport stanowi
ostateczne potwierdzenie dla Brytyjczyków tego, ĝe dany student zakoñczyï program.
W jej skïad wchodzÈ reprezentanci uczelni brytyjskiej, menedĝerowie operatora bezpoĂrednio odpowiedzialni za dany program oraz kadra dydaktyczna, czyli osoby najlepiej
znajÈce studentów. Podczas Exam Board omawiane sÈ osiÈgniÚcia poszczególnego
studenta ze wszystkich przedmiotów, a kaĝdy prowadzÈcy moĝe wyraziÊ swojÈ opiniÚ
o danej osobie. Celem jest zbudowanie holistycznego obrazu studenta oraz podjÚcie
ostatecznej decyzji co do jego wyników. Komisja gïosuje nad zatwierdzeniem wyników
kolejnych studentów, co jest protokoïowane i stanowi kolejny dowód (dokument) dla
strony brytyjskiej, uzasadniajÈcy póěniejsze wydanie dyplomu19. W przypadku koñcowego Exam Board, zatwierdzajÈcego caïoĂÊ osiÈgniÚÊ z programu oraz ostatecznÈ
ĂredniÈ dyplomowÈ, pojawia siÚ czasami ciekawa nielogicznoĂÊ Brytyjczyków – jest to
jedyny moment, kiedy brana jest pod uwagÚ subiektywna ocena osiÈgniÚÊ studenta,
19

W przypadku kontroli uczelni brytyjskiej przez QAA, przedstawia ona wïaĂnie takÈ dokumentacjÚ toku studiów kaĝdego ze studentów pobierajÈcych naukÚ w zwalidowanych oĂrodkach.
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tzn. jeĝeli studentowi brakuje jednego lub póïtora procenta do nastÚpnego progu dyplomowego (oceny), czïonkowie Exam Board mogÈ podjÈÊ decyzjÚ o „podciÈgniÚciu”
danej osoby20.
3. Co roku odbywa siÚ spotkanie caïego zespoïu board of studies (UoW 2011), obsïugujÈcego program zwany programme team (OU 2010), a wiÚc nie tylko dydaktyków, ale
i administratorów21. Spotkanie koncentruje siÚ na sprawach jakoĂciowych:
– analizie ewaluacji studenckich;
– omówieniu komentarzy i propozycji brytyjskich kontrolerów (moderator oraz external
examiner);
– przedyskutowaniu propozycji ulepszeñ i zmian, np. autorstwa prowadzÈcych;
– analizie dokonañ w kontekĂcie efektów ksztaïcenia, ich ewolucji, zmian na rynku wymuszajÈcych modyÞkacje zaplanowanych EK;
– analizie zasobów dydaktycznych: spraw kadrowych, podrÚczników, czasopism itp.;
– omówieniu kierunków rozwoju zarówno z perspektywy krótkoterminowej (najbliĝszy
rok akademicki), jak i dïugoterminowej;
Efektem koñcowym powinien byÊ plan dziaïañ (action plan), którego celem jest eliminacja problemów i niedociÈgniÚÊ oraz jak najszersze wdraĝanie dobrych praktyk. Formalny
dokument ze spotkania stanowi podstawÚ do corocznego raportu ACCR autorstwa kierownika programu.

Budĝetowanie wspóïpracy walidacyjnej
O kosztach uzyskania walidacji pisaïem w „Nauce i Szkolnictwie Wyĝszym” nr 2/38/2011
i stanowiÈ one jednorazowy wydatek rzÚdu 10 tys. – 20 tys. GBP, które brytyjski uniwersytet
pobiera od aplikujÈcego operatora. Koszty prowadzenia programu moĝna podzieliÊ na
dwie podstawowe kategorie: zwiÈzane z partnerstwem (walidacjÈ) oraz wynikajÈce z kwestii organizacyjnych operatora.
Koszty partnerstwa obejmujÈ:
– uzgodnionÈ podczas procedury walidacyjnej opïatÚ dyplomowÈ (degree fee), z reguïy
skïadajÈcÈ siÚ z opïaty minimalnej, poniĝej której Brytyjczycy nie bÚdÈ siÚ angaĝowaÊ22,
oraz opïaty od kaĝdego studenta, podzielonej przez liczbÚ lat studiów, przy zachowaniu
reguïy, ĝe jeĝeli opïaty od studenta sÈ mniejsze niĝ opïata minimalna (np. przez mniejszy
niĝ zamierzony nabór w pierwszych latach), to operator pïaci tÚ drugÈ. Opïata od studen20

Decyzje te sÈ uzasadniane dobrymi wynikami w wiÚkszoĂci przedmiotów, ale teĝ np. problemami z jednym z przedmiotów (ktoĂ ma talent jakoĂciowy, ale nie daje sobie rady z przedmiotem iloĂciowym) lub problemami zdrowotnymi, które
mogïy tymczasowo obniĝyÊ sprawnoĂÊ intelektualnÈ (widoczny spadek Ăredniej ocen z jednego semestru). Czasami brane
sÈ nawet pod uwagÚ problemy emocjonalne, oczywiĂcie, jeĝeli sÈ udokumentowane, np. wizytami u lekarza lub innego
profesjonalisty z dziedziny zdrowia.
21

WalidujÈcy uniwersytet oczekuje zaangaĝowania grupy osób w prowadzenie i wspieranie programu, a ich rzeczywiste
zaangaĝowanie „udowadniane” jest poprzez udziaï w tego typu gremiach, potwierdzane podpisami skïadanymi na kaĝdym
protokole.
22

W 2011 roku doradzaïem w projekcie walidacji, gdzie opïata minimalna byïa na poziomie 30 tys. GBP, ale udaïo siÚ jÈ
zredukowaÊ i wynegocjowaÊ progresjÚ: 20 tys. GBP w pierwszym roku, 25 tys. w drugim i dopiero w trzecim wejĂcie na puïap
opïaty minimalnej 30 tys. GBP. Operator nie widziaï moĝliwoĂci rekrutacji wystarczajÈcej liczby studentów, by w pierwszym
roku suma ich opïat od gïowy pokryïa najwyĝszy poziom opïaty minimalnej.
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ta moĝe wynosiÊ od 500 GBP aĝ do 2 tys. GBP za rok23, w zaleĝnoĂci od prestiĝu i pozycji uczelni brytyjskiej, jej biznesplanu oraz od zapotrzebowania rynku na absolwentów
danego kierunku studiów;
– koszty wizytacji kontrolnych, wynikajÈce z koniecznoĂci obecnoĂci reprezentantów brytyjskich podczas Exam Board: ich podróĝy i zakwaterowania24.
W przypadku wspóïpracy opierajÈcej siÚ na jednym lub dwóch pokrewnych programach (np. licencjat i magister z Management lub dwa licencjaty z Business Studies oraz
International Management) koszty nie sÈ tak duĝe, poniewaĝ ta sama grupa specjalistów
(moderator oraz external examiner) nadzoruje kilka programów. W przypadku prowadzenia
przez operatora programów z róĝnych dyscyplin liczba zespoïów nadzorujÈcych roĂnie
proporcjonalnie do rozdziaïu dyscyplin, w których prowadzone sÈ studia, a wiÚc rosnÈ
koszty ich przyjazdu oraz pobytu25.
Gdy liczba naborów jest ograniczona, jak np. w Polsce, koszty Exam Board ponoszone
sÈ raz w roku. W przypadku krajów zezwalajÈcych na wielokrotne nabory (caïa Azja, Wielka
Brytania, Irlandia itp.) roĂnie równieĝ czÚstotliwoĂÊ wizyt, poniewaĝ Exam Board musi siÚ
odbyÊ dla kaĝdego naboru na koniec kaĝdego poziomu (roku) studiów. Dla uczelni prowadzÈcych nabory we wrzeĂniu, lutym i czerwcu oznacza to koniecznoĂÊ organizowania
trzech róĝnych komisji:
x studenci rozpoczynajÈcy zajÚcia we wrzeĂniu, koñczÈ naukÚ w lipcu/sierpniu roku nastÚpnego i zanim mogÈ wejĂÊ na kolejny poziom studiów, Exam Board musi zatwierdziÊ
ich wyniki;
x studenci rozpoczynajÈcy w lutym, koñczÈ naukÚ w grudniu/styczniu i nie mogÈ czekaÊ
do sierpnia na „cudzy” Exam Board, poniewaĝ ich kolejny rok rozpoczyna siÚ w lutym;
komisja musi siÚ wiÚc spotkaÊ specjalnie dla nich;
x oddzielny Exam Board bÚdÈ mieli równieĝ rekrutowani w czerwcu.
OczywiĂcie po roku pojawia siÚ efekt skali, pozwalajÈcy na pewne obniĝenie kosztów
wizyt Brytyjczyków. Sierpniowa, styczniowa i majowa Exam Board nie debatuje wyïÈcznie
nad jednym rocznikiem (danego naboru), ale omawia studentów pierwszego i drugiego
roku. Rok póěniej, jeĝeli jest to program licencjacki, omawiane sÈ juĝ trzy roczniki kaĝdego
naboru, ale wyïÈcznie danego cyklu rekrutacyjnego. Niemniej, zwiÚkszona liczba studentów przekïada siÚ na dïuĝsze obrady i Brytyjczycy zostajÈ wtedy na dïuĝej.
Na koszty operacyjne po stronie operatora, zwiÈzane z prowadzeniem walidowanego
programu, skïadajÈ siÚ:
x organizacja obsady kadrowej dla programu z uwzglÚdnieniem wymogów (i ograniczeñ)
opisanych wczeĂniej: dobór kompetentnej i wykwaliÞkowanej kadry, potraÞÈcej dobrze
uczyÊ w jÚzyku angielskim26;
23

TakÈ cenÚ zaĝÈdaï Teesside University w 2014 roku podczas negocjacji z mojÈ aktualnÈ uczelniÈ w sprawie walidacji
programu licencjackiego.
24

O warunkach brzegowych przewozu delegacji zob. Duszyñski 2011, przypis 12.

25

W 2010 roku byïem Ăwiadkiem swoistego „nalotu” aĝ piÚciu róĝnych zespoïów w prywatnym college’u prowadzÈcym
dziewiÚÊ programów w piÚciu dyscyplinach. Logistyka tych kilku dni robiïa ogromne wraĝenie, a ogrom papierowej dokumentacji przynoszonej na kolejne obrady byï wprost niewiarygodny.
26

Wbrew logice, nie jest to problem wyïÈcznie poza WielkÈ BrytaniÈ. Wiele prywatnych college’ów brytyjskich prowadzÈcych zwalidowane programy obniĝa koszty dydaktyczne, wynajmujÈc najtañszych wykïadowców, a w tej grupie najwiÚkszy procent stanowiÈ Azjaci niekoniecznie mówiÈcy dobrze po angielsku.
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x przygotowanie materiaïów dydaktycznych i pomocniczych, a szczególnie koszt nabycia
podrÚczników (w przypadku ěródeï podstawowych oczekuje siÚ zapewnienia odpowiedniej liczby kopii, by zadowoliÊ studentów; w przypadku ěródeï uzupeïniajÈcych akceptowane sÈ zakupy pojedynczych egzemplarzy, udostÚpnianych w czytelni);
x wdroĝenie akademickich rozwiÈzañ informatycznych: wykupienia dostÚpu do baz
danych27, licencji do oprogramowania, uzyskania (odpïatnego) dostÚpu do systemów
antyplagiatowych itp.;
x obsïuga administracyjna, zobowiÈzana do przestrzegania brytyjskich zasad i wdraĝania
ich systemów, mogÈcych róĝniÊ siÚ znacznie od lokalnych28.
Pomimo moĝliwych synergii i efektów skali, koszty prowadzenia zwalidowanego programu nie sÈ maïe. Wielu operatorów próbuje je minimalizowaÊ, oszczÚdzajÈc gdzie siÚ
da (np. na iloĂci podrÚczników), niemniej tego typu decyzje majÈ swoje konsekwencje
i nadmierne ciÚcie kosztów moĝe zagroziÊ wspóïpracy.

Zagroĝenia walidacji
Pomimo dokïadnej kontroli aplikujÈcego operatora w ramach instytucjonalnej due diligence brytyjskie uniwersytety bacznie obserwujÈ swoich partnerów, Ăwiadome faktu, ĝe
to ich prestiĝ moĝe ucierpieÊ, jeĝeli operator siÚ nie sprawdzi. Problemy ze zwalidowanym
programem mogÈ zszargaÊ dïugo budowanÈ pozycjÚ wielkiego uniwersytetu, wpïynÈÊ na
jego wïasnÈ rekrutacjÚ, doÞnansowanie, a nawet doprowadziÊ do kontroli ze strony QAA.
Podobnie jest ze Ărodowiskiem akademickim – zïe walidacje, niekompetentni operatorzy,
niezadowoleni studenci szybko stajÈ siÚ poĝywkÈ dla krytycznych artykuïów w prasie codziennej i branĝowej, wïÈcznie z „Times Higher Education Supplement” (miÚdzynarodowego dodatku do „Timesa”, prowadzÈcego zresztÈ jeden z najbardziej wpïywowych rankingów uczelni na Ăwiecie)29.
DbajÈc o swojÈ reputacjÚ, brytyjski walidator zachowuje prawo zerwania wspóïpracy,
jeĝeli:
– operator wpadnie w kïopoty Þnansowe i nie bÚdzie w stanie przelewaÊ uzgodnionych
opïat, oszuka studentów lub okaĝe siÚ niewypïacalny jako Þrma/organizacja;
– kadra operatora okaĝe siÚ niezdolna do prowadzenia zajÚÊ na odpowiednim poziomie
(zarówno nauczania, jak i egzaminowania), pomimo pozytywnego wraĝenia podczas
walidacji programowej30;
27

Niektóre walidujÈce uczelnie zapewniajÈ dostÚp do miÚdzynarodowych baz dla swoich partnerów, zarówno studentów, jak i kadry. Naleĝy siÚ o to zapytaÊ we wczesnej fazie negocjacji, poniewaĝ moĝna oszczÚdziÊ tysiÈce Euro oraz
zapewniÊ sobie dostÚp do najwaĝniejszych narzÚdzi wspóïczesnej nauki (bezkosztowo – pïacÈ przecieĝ studenci poprzez
swojÈ opïatÚ dyplomowÈ).
28

Jeĝeli operator prowadzi wyïÈcznie walidowane programy i nie ma innych/swoich uprawnieñ, to administracja w systemie brytyjskim de facto jest jedynÈ formÈ prowadzenia i administrowania programu. Ale juĝ np. w Polsce zwalidowany
program wymusza podwójnÈ administracjÚ: standardowe dziaïania dziekanatu realizujÈcego wymogi polskie oraz wspóïistnienie drugiej jednostki (komórki) realizujÈcej wymagania brytyjskie.
29
30

Zob. http://www.timeshighereducation.co.uk

Np. dziÚki dobremu przeszkoleniu przez konsultantów przed samym validation event lub celowym doborze wiarygodnej kadry wyïÈcznie do samego wniosku i póěniejszej wymianie ich na „prawdziwych”.
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– poziom niezadowolenia studentów okaĝe siÚ nie do naprawienia (mierzony ewaluacjami,
donosami lub informacjami w mediach);
– systemy zarzÈdzania i administracji operatora nie bÚdÈ w stanie efektywnie prowadziÊ
programów lub wspóïpracowaÊ z brytyjskimi odpowiednikami.
OczywiĂcie moĝna siÚ pokusiÊ o pytanie, dlaczego tych sïaboĂci nie wykryto podczas wstÚpnej kontroli partnera. W rzeczywistoĂci przedstawione powyĝej problemy pojawiajÈ siÚ najczÚĂciej po jakimĂ czasie, a sÈ wynikiem problemów wïaĂcicielskich (np.
zmiany wïaĂciciela uczelni/college’u na majÈcego inne priorytety), zïego zarzÈdzania
Þnansami lub zmian rynkowych/systemowych, nad którymi instytucja operatora nie ma
ĝadnej kontroli.
Operator w tarapatach nie moĝe liczyÊ ani na wyrozumiaïoĂÊ, ani na wsparcie od Brytyjczyków. Ci, dbajÈc o swojÈ reputacjÚ, prÚdzej wypowiedzÈ umowÚ i poinformujÈ o tym
Ăwiat, niĝ pochylÈ siÚ nad losami partnera31. OczywiĂcie nielojalnoĂÊ ma dwa oblicza i uniwersytet nie moĝe liczyÊ na specjalne traktowanie ze strony operatora w tarapatach, czasami nawet na uprzedzenie o nadchodzÈcym bankructwie32.

Zakoñczenie programu wspóïpracy
Poza dramatycznymi upadkami i poĂpiesznym wypowiadaniem umowy, obie strony
majÈ kontraktowÈ moĝliwoĂÊ zakoñczenia wspóïpracy w sposób kontrolowany i rozïoĝony
w czasie.
Ze strony walidujÈcego uniwersytetu moĝna wskazaÊ nastÚpujÈce powody:
– zmiany priorytetów, najczÚĂciej spowodowane rotacjÈ w najwyĝszym kierownictwie uniwersytetu lub zmianami w otoczeniu instytucjonalnym uczelni;
– niewystarczajÈce korzyĂci Þnansowe wynikajÈce z rekrutacji niĝszej niĝ spodziewana
(zarówno z powodu nieskutecznoĂci operatora, jak i braku popytu na danym rynku);
– ciÈgïe problemy organizacyjne oraz trudnoĂci w komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za walidowane programy u operatora;
– utrata zaufania w wyniku prawdziwych naduĝyÊ/niekompetencji lub tylko doniesieñ medialnych, mogÈcych zatruÊ dïugo budowanÈ reputacjÚ walidatora;
– pojawienie siÚ lepszego partnera na tym samym terytorium (w przypadku uniwersytetów
majÈcych ograniczenia w dozwolonej liczbie partnerów).
Ze strony operatora powody rozwiÈzania wspóïpracy mogÈ dotyczyÊ:
31

W 2011 roku jeden z brytyjskich college’ów (RLC) wpadï w tarapaty zwiÈzane z procedurami wizowymi. Program
dokumentalny BBC opisaï rzekome nieprawidïowoĂci, instytucje pañstwowe wszczÚïy Ăledztwo (BBC 2011a), a uniwersytet
walidujÈcy, nie czekajÈc na wynik (a wiÚc wyïÈcznie na podstawie czarnego PR ze strony BBC), wypowiedziaï operatorowi
umowÚ. Ten zbankrutowaï w ciÈgu tygodnia, a kilkuset studentów rozpierzchïo siÚ po Londynie, szukajÈc innego college’u,
w którym mogliby dokoñczyÊ naukÚ.
32

W 2011 roku upadï inny ze zwalidowanych college’ów (TASMAC). Londyñska instytucja zamknÚïa siÚ w ciÈgu weekendu (BBC 2011b), pozostawiajÈc po sobie puste budynki (bez sprzÚtu, wiÚc zamkniÚcie byïo zaplanowane wczeĂniej) oraz
prawie tysiÈc wĂciekïych studentów. WalidujÈcy uniwersytet musiaï poĂpiesznie negocjowaÊ z innymi college’ami, by te
przyjÚïy porzuconych na swoje programy. Podobnie zamknÈï siÚ Abbey College w Dublinie – pracowników poinformowano
esemesami podczas weekendu, a rzÈdowy walidator (HETAC) dowiedziaï siÚ o upadku swojego „partnera” z mediów (Carroll
2011).
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– braku korzyĂci Þnansowych ze wspóïpracy, np. ze wzglÚdu na maïÈ liczbÚ studentów
nie ma pokrycia opïaty minimalnej (róĝnicÚ musi dopïaciÊ operator) lub zbyt wysokie sÈ
koszty dydaktyczne spowodowane wymogami jakoĂciowymi Brytyjczyków;
– nadmiernego wysiïku organizacyjnego zwiÈzanego z prowadzeniem zwalidowanych
programów, np. poprzez potrzebÚ kierowania coraz wiÚkszych zasobów do obsïugi brytyjskich walidacji przy narzucanych odgórnie ograniczeniach Þnansowych;
– uzyskania wïasnych uprawnieñ programowych;
– pozyskanie innego partnera uniwersyteckiego, oferujÈcego inne, lepsze, bardziej przydatne programy lub majÈcego wiÚkszÈ renomÚ33;
– zmiany priorytetów operatora, prowadzÈcych do swoistego przebranĝowienia siÚ na
inne kierunki, których aktualny uniwersytet nie chce lub nie moĝe zwalidowaÊ.
Podstawowym warunkiem sprawnego zakoñczenia wspóïpracy jest zobowiÈzanie obu
stron do doprowadzenia ostatniego studenta do graduacji, bez wzglÚdu na dïugoĂÊ trwania programu – osoby, które rozpoczÚïy naukÚ tuĝ przed wypowiedzeniem umowy, nawet
jeĝeli sÈ na studiach licencjackich, majÈ moĝliwoĂÊ zakoñczenia programu oraz otrzymajÈ
odpowiedni dyplom brytyjski, a operator powinien umoĝliwiÊ im skoñczenie studiów. Oznacza to, ĝe wygaszanie moĝe trwaÊ nawet 2–3 lata i kosztowaÊ operatora sporo pieniÚdzy
z racji wymogu opïacania kadry prowadzÈcej ostatnie (stopniowo wygaszane) przedmioty
oraz wymogu przelewania pozostaïych transz opïaty dyplomowej. Drugim warunkiem jest
stosowanie minimalnego okresu wypowiedzenia, z reguïy jednego roku. Pozwala to obu
stronom stopniowo wygasiÊ program(y) i system(y) wspóïpracy.
OstatniÈ osobÈ pracujÈcÈ nad zakoñczeniem walidacji jest kierownik programu, odpowiedzialny za wysïanie wszelkich brakujÈcych dokumentów, odbiór i rozdanie studentom
ich dyplomów oraz napisanie raportu koñcowego (ostatni ACCR). NajczÚĂciej nie ma wymogu przesyïania do archiwizacji w Wielkiej Brytanii jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i operator ma wolnÈ rÚkÚ w decydowaniu o tym, jak duĝo dokumentacji zachowaÊ
i na jak dïugo.

Konsultanci w bieĝÈcej wspóïpracy
W „Nauce i Szkolnictwie Wyĝszym” nr 2/38/2011, opisujÈc procedurÚ uzyskiwania walidacji, wskazaïem na wartoĂÊ zewnÚtrznych konsultantów w usprawnieniu i zwiÚkszeniu
prawdopodobieñstwa uzyskania walidacji. DziÚki swojej wiedzy, doĂwiadczeniu i kontaktom, pomagajÈ oni instytucjom myĂlÈcym o walidacji w przygotowaniu koniecznych wniosków, budujÈ niezbÚdne struktury oraz indoktrynujÈ organizacjÚ petenta, by ta zdobyïa
zaufanie Brytyjczyków jako miejsce godne walidacji. Po validation event rola konsultantów
najczÚĂciej siÚ koñczy, a oni znikajÈ z czekiem, by wspieraÊ kolejnego klienta.
Niemniej czasami zdarza siÚ, ĝe partner walidacyjny decyduje siÚ na podtrzymanie
wspóïpracy z konsultantami w zakresie budowy systemów dydaktycznych i administracyjnych niezbÚdnych do sprawnego prowadzenia walidowanych programów.

33

Zaprzestanie wspóïpracy jest konieczne w przypadku, gdy jeden z uniwersytetów domaga siÚ wyïÈcznoĂci na wspóïpracÚ. Tak dziaïa np. City University London.
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Podsumowanie
Wbrew oczekiwaniom wielu rektorów analizujÈcych szanse i zagroĝenia wynikajÈce
z uzyskania walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu, wymagania wobec operatora wyïÈcznie rosnÈ po uzyskaniu walidacji, zmuszajÈc caïÈ instytucjÚ do dostosowania
swoich systemów do brytyjskich, poniewaĝ walidacjÚ moĝna bardzo szybko utraciÊ.
CodziennoĂÊ wspóïpracy walidacyjnej to kompetentna i pozytywna interakcja z reprezentantami brytyjskiego walidatora, otwartoĂÊ na ich uwagi i propozycje, dostarczanie
niezbÚdnych danych w odpowiednim terminie i w wymaganym formacie oraz realizacja
wszelkich wymogów organizacyjnych i dydaktycznych. Kaĝdy rok akademicki pociÈga za
sobÈ ogrom pracy organizacyjnej i administracyjnej, zwielokrotnianej przy mnogoĂci naborów (intakes) oraz pozyskanych roczników. Na tym poziomie juĝ nie majÈ znaczenia
kontakty najwyĝszego kierownictwa ani sprawny PR. Codziennym prowadzeniem zwalidowanego programu zajmujÈ siÚ zupeïnie inni ludzie, rzadko doceniani i nagradzani, których
trudno znaleěÊ, a ïatwo straciÊ, tymczasem bez ich profesjonalizmu setki studentów mogÈ
nie otrzymaÊ upragnionego brytyjskiego dyplomu i instytucja operatora moĝe popaĂÊ
w ogromne tarapaty.
Dlatego w analizie korzyĂci z walidacji naleĝy braÊ pod uwagÚ nie tylko samÈ procedurÚ walidacyjnÈ (uczelni i potem programu), ale teĝ póěniejszÈ zdolnoĂÊ „uděwigniÚcia”
wymogów organizacyjnych. Instytucje myĂlÈce o kilku lub kilkunastu programach muszÈ
siÚ liczyÊ nie z synergiÈ i efektem skali, ale raczej lawinowym narastaniem wyzwañ (i kosztów). Tym samym dobór programu do walidacji staje siÚ kluczowym elementem caïego
systemu, tak by wysiïki i koszty zwróciïy siÚ dziÚki ogromnemu zainteresowaniu rynku.
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