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AGENDA 

 
 

1. Spójność systemu nauczania i strategii LLL 
2. GCU – czynniki sukcesu we wprowadzaniu zmiany 
3. Nowa oferta ze strony uczelni 
4. Center of Learning Enhancement & Academic 

Development 
5. Podział Ról w zakresie RPL 
6. Zmiana myślenia o organizacji nauczania 
7. Korzyści z wdrożenia procesu RPL dla Uczelni 
8. Korzyści z wdrożenia procesu RPL dla kandydatów 
9. Value – oriented, goal directed 



SPÓJNOŚĆ SYSTEMU NAUCZANIA I STRATEGII LLL  

 

1. Stymulowanie indywidualnych aspiracji kandydatów (na poziomie 

akademickim) 

2. Transfer efektów kształcenia pomiędzy różnymi instytucjami edukacyjnymi 

(z wykorzystaniem SCQF – Scottish Credits and Qualification Framework) 

3. Transparentne zasady dostępności programów nauczania 

4. Elastyczne ścieżki prowadzące do dyplomów (akademickich)  

5. Przyznawanie punktów kredytowych za efekty kształcenia pochodzące 

spoza procesu nauczania akademickiego 

6. Budowanie oferty edukacyjnej w celu wyrównywania szans do studiów 

różnym grupom zainteresowanych kandydatów 



GCU – CZYNNIKI SUKCESU WE WPROWADZANIU ZMIANY 

1. Strategie LLL – podstawa 
formowania oferty dydaktycznej 

2. Polityka „RPL” wdrożona jako jeden 
z celów strategicznych   -
monitorowana w ramach modelu 
zarządzania przez cele (MBO) 

3. Innowacja organizacyjno – 
edukacyjna (nowy sposób myślenia 
o organizacji nauczania w uczelni) 



NOWA OFERTA ZE STRONY UCZELNI 

 
1. Ekspercka ocena  kwalifikacji (nieudokumentowanych) - 

w tym sprawdzian praktyczny 
2. Uznawanie osiągnięć udokumentowanych, zdobytych 

przed lub w trakcie edukacji akademickiej 
3. Usługa doradcza w zakresie kierunku i formy kształcenia 
4. Procedura dopuszczająca nowego „klienta” do edukacji 

akademickiej na różnych poziomach 



CENTER OF LEARNING ENHANCEMENT  
& ACADEMIC DEVELOPMENT 

 
 
LEAD to nowy, centralny ośrodek w strukturze Uczelni,  
odpowiedzialny za wspieranie rozwóju nauczycieli 
akademickich oraz wdrażanie nowoczesnych metod 
nauczania/uczenia się, oceny i rozwoju słuchaczy, 
LEAD został powołany w kontekście realizacji celu 
strategicznego GCU „Doskonałość kształcenia”. 
  



PODZIAŁ RÓL W ZAKRESIE RPL 

 
LEAD – jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za kontakt  
z kandydatami równocześnie współpracuje z Koordynatorem  
z ramienia Szkoły akademickiej , który monitoruje proces  
na poziomie Szkoły 

 
kandydat zgłasza zainteresowanie podjęciem edukacji akademickiej 
– opisuje swój przypadek (lub i doświadczenia) – przedstawia swoją 
aplikację (Expression of Interest) 



PODZIAŁ RÓL W ZAKRESIE RPL 

 
Recruitment and Admissions Services – formalnie dopuszcza  
do programów akademickich 

 
na podstawie osiągnięć udokumentowanych, zdobytych  
przed lub w trakcie edukacji akademickiej, na podstawie procedury 
wewnętrznej uznania efektów kształcenia nieudokumentowanego, 
po decyzji Assessment Board (Komisja Oceny – powołana przez 
władze GCU) 



PODZIAŁ RÓL W ZAKRESIE RPL 

 
LEAD – doradca, asystuje kandydatowi w zakresie wyboru 
programu, do którego będzie aplikował, doradca jest 
pracownikiem akademickim 

 
kandydat spotyka się z konsultantem, utrzymuje kontakt mailowy 
lub telefoniczny, korzysta z usługi doradczej w zakresie kierunku i 
formy kształcenia, uzyskuje informacje i porównuje ścieżki dostępne 
dla niego w ofercie GCU 



PODZIAŁ RÓL W ZAKRESIE RPL 

 
LEAD – asesor w ocenie kwalifikacji, decyduje o metodach oceny, 
przeprowadza diagnozę mocnych stron kandydata, (asesor jest 
nauczycielem akademickim), współpracuje z Koordynatorem 
„Kształcenia i jakości” (reprezentującym Szkołę akademicką) 

 
kandydat otrzymuje ekspercką ocenę posiadanych kwalifikacji, 
specyfika niektórych kwalifikacji wymaga oceny praktycznej lub ich 
zademonstrowania 



PODZIAŁ RÓL W ZAKRESIE RPL 

 
„Szkoły” jako jednostki merytoryczne i organizacyjne  
– odpowiedzialność za przyznanie punktów kredytowych 

 
kandydat otrzymuje punkty kredytowe, Szkoła dopuszcza tę osobę 
do edukacji akademickiej na odpowiednim dla niej poziomie 



ZMIANA MYŚLENIA O ORGANIZACJI NAUCZANIA 

 
 
Jednostki organizacyjne GCU włączają się w proces RPL  
w określonych rolach, 
!!! ale w zależności o sytuacji edukacyjnej  
i potrzeb osoby zgłaszającej się – kolejność i zakres ich 
wsparcia mogą być różne.  
(Proces obsługi kandydata jest dopasowany do jego potrzeb). 



KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROCESU RPL DLA UCZELNI 

 
 

1. Zwiększenie liczby potencjalnych kandydatów, dostępności 
studiów – efekt wizerunkowy i finansowy 

2. Nowe relacje partnerskie pomiędzy pracodawcami, 
pracownikami, społecznościami lokalnymi i Uczelnią  
– wszystkie strony zainteresowane rozwojem RPL 

3. Upraktycznienie studiów, wzbogacenie curricullum  
4. Transfery studentów pomiędzy programami oparte na ich 

indywidualnych celach i własnej efektywności 
5. Zwiększanie szans zatrudnienia absolwentów 



KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROCESU RPL DLA KANDYDATÓW 

 
 

1. Alternatywna ścieżka rekrutacyjna 
2. Uzyskanie punktów kredytowych (potwierdzenie kwalifikacji) – w celu 

kontynuacji kształcenia akademickiego 
3. Wspólna procedura oceny i procesu edukacyjnego 
4. Planowanie ścieżki rozwoju na bazie wcześniejszych doświadczeń 

praktycznych i edukacyjnych 
5. Oparcie wyborów edukacyjnych i zawodowych na mocnych stronach            

i aspiracjach 
6. Zwiększenie „zatrudnialności” - wielu rekrutowanych podejmuje decyzje o 

RPL w kontekście pracy zawodowej (lub we współpracy z firmą, która jest 
zainteresowana rozwojem kandydata zgodnie ze swoimi potrzebami ) 



VALUE – ORIENTED, GOAL DIRECTED 

GCU to przykład:  
- wykorzystania strategii Lifelong Learning  
 budowanie wizerunku i pozycji rynkowej w otoczeniu 
 lokalnym i międzynarodowym,  
 
- zastosowanie podejścia Life -wide Learning, 
 rózne „źródła” kwalifikacji 
 
 -  budowania (w obszarze edukacji), instytucji integrującej   
 własne potrzeby - z otoczeniem zewnętrznym                   
 i indywidualnymi strategiami rozwoju słuchaczy, 
 kandydatów, absolwentów  
 
 
 



DODATKOWE INFORMACJE 

Anna Kozińska 
Dyrektor Biura Rekrutacji 
tel.: 22 564 98 58 
anna.kozinska@sgh.waw.pl 
www.sgh.waw.pl/rekrutacja 
 
Konsultant HRM  
akozinska@Formacjahr.pl 
 
 
 
Rysunki: www.lutki.pl   

http://www.sgh.waw.pl/rekrutacja
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