
 

ZAPROSZENIE 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

 

Katedra Antropologii Kultury Współczesnej Instytutu Studiów 

Międzykulturowych UJ wraz z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym uzyskała 

aprobatę Biura Doskonalenia Kompetencji UJ oraz Uczelnianego Programu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia na organizację seminarium, które zaprosić chce do 

refleksyjnego i humanistycznego spojrzenia na koncepcję oraz praktyki działań 

ewaluacyjnych w warunkach kształcenia uniwersyteckiego, szczególnie w kontekście 

sytuacji jaką stwarza nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym obowiązująca 

obecnie w polskim systemie kształcenia.  

Badania, praktyki i koncepcje ewaluacji w edukacji, a więc refleksyjnego 

wartościowania działań edukacyjnych to coś więcej niż parametryzacja, akredytacja 

czy zwykła kontrola, jak najczęściej jest postrzegana lub nawet  definiowana, bez 

uwzględnienia jej właściwych i znanych już od niemal stu lat konceptualizacji.  

Z wielu powodów nieporozumienie to, które ma tak wiele konsekwencji w praktyce 

zarządzania i oceny, ale także warunkowania działalności naukowej i dydaktycznej 

polskich uczeni stwarza konkretne artefakty kulturowe, jest projektowaniem nie tylko 

kultury organizacyjnej i edukacyjnej, ale w równym stopniu kultury mentalnej, niesie 

konkretny stan społecznej racjonalności i odpowiedzialności ewaluacji w realiach 

pracy naukowej i dydaktycznej. Z tych to powodów analiza praktyk ewaluacyjnych 

oraz tego co w świadomości społecznej jako ewaluację usiłuję się „wykonstruować” 

warte jest analizy w kategoriach kulturowych. Ukazują one konsekwencje w sferze 

etyki społecznej, poprzez kształtowanie konkretnych stosunków i relacji w świecie 

instytucji publicznych i procesach określających dynamikę rozwoju naukowego tak 

osób, jak i uczelni. 

Zaproponowane seminarium ma być próbą spojrzenia na kulturową  

i społeczną wartość, etykę oraz racjonalność konceptualizacji, ale i działań 

ewaluacyjnych jako działań społecznych w sytuacji wyzwań rozwojowych przed 



jakimi stoi polski system edukacyjny na poziomie szkolnictwa wyższego  

i realizowana tam działalność naukowa. Niepokojące próby zamiennego traktowania 

pojęć ewaluacji i parametryzacji nie muszą wiązać się z tak daleko pojętą redukcją 

jeśli, odpowiadające tym pojęciom działania zostaną właściwie skorelowane,  

a aksjologiczne przesłanie misji ewaluacyjnej nie zostanie uprzedmiotowione  

i zamknięte w rytualnych praktykach biurokratyzacji technokratycznych systemów 

zarządzania. Zapraszamy do refleksji, poszukiwania potencjału ale i diagnozowania 

zagrożeń rozwojowo oraz dialogicznie realizowanej ewaluacji, która nie traci z oczu 

podmiotu owych działań zarówno w wymiarze indywidualnym, wspólnotowym, jak  

i organizacyjnym.   

Seminarium zatytułowane „Poza granice parametryzacji. O społeczną 

wartość, etykę i racjonalność ewaluacji” odbędzie się w pięknym pomieszczeniu auli 

Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1
, a więc w miejscu, które do 

refleksji inspiruje, a nawet zobowiązuje, miejscu niezwykle symbolicznym i dla 

kultury akademickiej znaczącym. Wydarzenie stanowić będzie komponent Tygodnia 

Jakości Kształcenia, które od wielu lat stanowi cykliczną już okazję do szerszej 

refleksji o wartości, celach i potencjałach kształcenia uniwersyteckiego w najstarszej 

polskiej uczelni. Dziedziczy ona, wzorem Akademii Krakowskiej i społecznej 

otwartości wartości jagiellońskich, narodową odpowiedzialność intelektualnej 

kontrybucji budowania Rzeczpospolitej jako dobra wspólnego. 

 

   Leszek Korporowicz                                                               Kraków 26.03.2019 

 
Katedra Antropologii Kultury Współczesnej ISM WSMiP UJ 

Prezes honorowy PTE  
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 Seminarium: „Poza granice parametryzacji. O społeczną wartość, etykę i racjonalność 

ewaluacji”, 9 kwietnia 2019, godz. 12.00-15.00. Tydzień Jakości Kształcenia, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie, Aula Biblioteki Jagiellońskiej, ul Mickiewicza 22, Kraków 



PROGRAM SEMINARIUM 
POZA GRANICE PARAMETRYZACJI. O SPOŁECZNĄ WARTOŚĆ, ETYKĘ I RACJONALNOŚĆ EWALUACJI 

9 kwietnia 2019 

Uniwersytet Jagielloński 

Aula Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków, ul. A. Mickiewicza 22  

 
LP. IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ CZAS 

1. Dr hab. Leszek Korporowicz UJ Wprowadzenie: O społeczną odpowiedzialność ewaluacji 12.00 - 12.10 

2. Prof. dr hab. Henryk Mizerek UWM 
Jak uratować pedagogiczny sens ewaluacji – czyli warunki brzegowe jakości 

kształcenia na uniwersytecie 
12.10 – 12.25 

3. Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ 
O potrzebie aksjologii ewaluacji, czyli o walorach dialogu w refleksji nad 

wartością edukacji. 
12.25 – 12.40 

4. Dr hab. Maria Groenwald, prof. UG 
Etyczne aspekty decyzji nauczycieli akademickich podejmowanych w 

odpowiedzi na „ewaluację” reformowanego systemu szkolnictwa wyższego 
12.40 – 12.55 

5. Dr hab. Krzysztof Szewior, prof. UW  
Ewaluacja a akredytacja w szkolnictwie wyższym państw niemieckojęzycznych. 

Ku środowiskowej współodpowiedzialności.  
12.55 – 13.10 

6. Dr Marcin Zarzecki UKSW Eskalacja czy kryzys ewaluacji. Pytanie o metodologię jakości kształcenia 13.10 – 13.25 

7. Dr Sylwia Jaskuła PWSIiP 
Działania pozorne w ewaluacji jakości kształcenia i działalności naukowej w 

obszarze szkolnictwa wyższego. 
13.25 – 13.40 

DYSKUSJA 13.40 – 13.55 

PRZERWA NA KAWĘ 13.55 – 14.10 

8. 

Dr hab. inż. Justyna Bugaj UJ 

Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości 

kształcenia 

System Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

14.10 – 14.20 

9. Jakub Wróblewski – Prezes PTE Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego 14.20 – 14.30 

10. Dr hab. Leszek Korporowicz UJ Społeczna racjonalność ewaluacji 14.30 – 14.40 

DYSKUSJA 14.40 – 14.55 

PODSUMOWANIE 14.55 – 15.00 
 


