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Akredytacja w odniesieniu do eduka-
cji językowej na poziomie szkoły 

wyższej wydaje się wciąż nie mieć jedno-
znacznej definicji w polskim kontekście 
edukacyjnym. Działanie takie podlega 
zatem różnym interpretacjom, jeśli chodzi 
o jego rolę oraz końcowe rezultaty. Nie-
mniej władze Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zdecydowały, że nauczanie języków 
obcych – jako jedno z zadań mających na 
celu wyposażenie absolwenta w narzędzia 
ułatwiające mu karierę zawodową i roz-
wój własny, powinno być 
poddane zewnętrznej oce-
nie, aby zdefiniować mocne 
i słabe strony istniejącego 
systemu, wytyczyć kierun-
ki dalszego rozwoju oraz 
podjąć działania naprawcze, 
jeśli zaszłaby taka potrzeba. 
W ten sposób Jagiellońskie 
Centrum Językowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
(JCJ UJ), odpowiedzialne za 
nauczanie języków obcych 
studentów na wszystkich 
trzech etapach kształce-
nia na wyższym poziomie 
edukacji (studia pierwsze-
go, drugiego i trzeciego 
stopnia), znalazło się na 
zupełnie nowej ścieżce roz-
woju. Wyznaczony został 
ambitny punkt strategiczny, 
którym jest osiągnięcie 
odpowiednich standardów, aby sprostać 
zewnętrznym europejskim wymaganiom 
akredytacyjnym. Punktem odniesienia 
czy, metaforycznie rzecz ujmując, zwier-
ciadłem, w którym można znaleźć odbicie 
własnej działalności edukacyjnej, jest 
Evaluation and Accreditation of Quality 
in Language Services (EAQUALS) oraz 
standardy, które organizacja ta proponuje 
w swoim systemie akredytacyjnym. 

DLACZEGO EAQUALS?

EAQUALS jest międzynarodową orga-
nizacją zrzeszającą instytucje i organizacje 

zajmujące się edukacją językową na każ-
dym etapie kształcenia i w każdym kontek-
ście edukacyjnym. Celem tej organizacji, 
założonej w 1991 roku, jest promowanie 
oraz gwarantowanie wysokiej jakości na-
uczania języków obcych. EAQUALS dzia-
ła pod auspicjami Rady Europy jako INGO 
(International Non-Governmental Orga-
nisation – organizacja pozarządowa) oraz 
posiada status uczestniczący Rady Europy 
(participatory status). Jest konsultantem 
Komisji Europejskiej w sprawach edukacji 

językowej, współpracuje z Europejskim 
Centrum Języków Nowożytnych Rady 
Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem 
ALTE (Association of Language Testers in 
Europe), a także jest współpracownikiem 
dwóch komitetów Międzynarodowej Or-
ganizacji Normalizacyjnej (ISO). Przede 
wszystkim jednak oferuje rygorystyczny 
system akredytacyjny wywodzący się ze 
statutowych Kart EAQUALS (Charters): 
Karty Ogólnej, Uczestnika Kursu, Pra-
cownika oraz Informacyjnej. Spełnienie 
jego standardów zapisanych w Zasadach 
Inspekcji EAQUALS (EAQUALS Inspec-
tion Scheme) pozwala na uzyskanie mię-

dzynarodowej akredytacji i uzyskanie sta-
tusu członka akredytowanego EAQUALS. 
Ze względu na międzynarodowy zasięg 
organizacji kryteria i standardy nie są na-
tury preskryptywnej, chociaż minimalne 
wymagania są jasno określone. Mogą one 
zostać zaadaptowane do potrzeb danej 
jednostki edukacyjnej w jej konkretnym 
kontekście edukacyjnym ze specyficznymi 
potrzebami osób uczących się. W konse-
kwencji zadaniem jednostki podlegającej 
akredytacji jest przedstawienie inspekto-

rom dowodów poświadczających spełnia-
nie podstawowych wymagań / standardów 
w procesie nauczania języków obcych. 

Jak twierdzi dr Peter Brown, jeden 
z założycieli i wieloletni przewodniczący, 
a obecnie członek zarządu EAQUALS, 
praca nad polepszeniem  jakości naucza-
nia poprzez spełnianie i, co ważniejsze, 
utrzymywanie standardów EAQUALS jest 
tworzeniem nowej kultury edukacyjnej 
w danej jednostce: – Bycie EAQUALS 
Centre of Excellence jest stanem umysłu. 
Oznacza wizję, determinację oraz ambi-
cje instytucji. Przekształcenie instytucji, 
dokonanie zmian w sposobie jej funkcjo-
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nowania zajmuje dużo czasu. Akredyta-
cja z pewnością nie jest jednorazowym 
przedsięwzięciem, które można wykonać 
z dnia na dzień – zaznacza Peter Brown 
w wywiadzie zamieszczonym w angiel-
skiej edycji „Alma Mater” (nr 159/2013).

CO ZRObILIśMY DOTYChCZAS?

Jagiellońskie Centrum Językowe jest 
gotowe podjąć próbę spełnienia wszystkich 
wymogów wynikających ze standardów 
proponowanych przez EAQUALS. Co wię-
cej, JCJ UJ wkroczyło już na ścieżkę two-
rzenia nowej kultury edukacyjnej – ścieżkę 
akredytacyjną. W dniach 27–28 maja 2013 
miała miejsce wizyta doradcza przedstawi-
cieli EAQUALS (Advisory Visit), w wyniku 
której powstał raport przygotowany przez 
inspektorów EAQUALS. Raport ten nie 
tylko wskazał obszary, które spełniają stan-
dardy akredytacyjne, ale także określił pola 
działalności dydaktycznej, które wymagają 
dostosowania do standardów EAQUALS, 
na przykład przystosowanie programów 
nauczania do Europejskiego Sytemu Opi-
su Kształcenia Językowego / Common 
European Framework of Reference (ESOKJ/
CEFR). Wizyta doradcza była niezwykle 
ważnym wydarzeniem dla pracowników 
JCJ, które wpłynęło na ich integrację i stało 
się czynnikiem mobilizującym zespół do 
wspólnego działania, odkrywając tym 
samym ogromny potencjał tkwiący w kadrze 
dydaktycznej tej jednostki uniwersyteckiej. 

Ponadto, 1 lipca 2013 w Auditorium 
Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbyła się konferencja pod patronatem 
prorektora UJ ds. dydaktyki prof. An-
drzeja Mani, zatytułowana Uniwersytet 
Jagielloński wita EAQUALS. Zorganizo-
wana została przez pełnomocnika rektora 
UJ ds. standaryzacji i certyfikacji w JCJ 
UJ dr Monikę Stawicką, a jej celem była 
prezentacja dwóch instytucji: EAQUALS 
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na 
zaproszenie prorektora prof. Andrzeja 
Mani do Krakowa przyjechali przedstawi-
ciele EAQUALS: Sarah Aitken – dyrektor 
zarządzający EAQUALS, oraz założyciel 
EAQUALS dr Peter Brown. Konferencja 
została przygotowana przede wszystkim 
z myślą o całej kadrze dydaktycznej JCJ 
i pozwoliła, między innymi, na wyrażenie 
przez prorektora UJ prof. Andrzeja Manię 
jednoznacznego, pełnego aprobaty stano-
wiska Uniwersytetu w sprawie akredytacji 
EAQUALS oraz na dyskusję, w tym także 
przedstawienie wątpliwości pracowników 

JCJ UJ co do zasadności wdrażania ze-
wnętrznych standardów. 

ObOPóLNE KORZYśCI

Wybrana strategia rozwoju – poprzez 
poddanie się akredytacji zewnętrznej dą-
żenie do sprostania wysokim europejskim 
standardom, a następnie ich utrzymanie –  
nie jest drogą łatwą. Wymaga ona z pew-
nością wysiłku i zaangażowania ze strony 
każdego członka kadry dydaktycznej JCJ, ale 
przede wszystkim zorganizowanej wspólnej 
pracy całego zespołu JCJ, podporządkowa-
nej głównemu celowi, którym jest poprawa 
jakości oferowanych przez JCJ usług edu-
kacyjnych prowadzonych we współpracy 
z wydziałami Uniwersytetu i uczynienie 
tej oferty atrakcyjniejszej dla obecnych 
i przyszłych studentów oraz wszystkich osób 
chcących pogłębiać znajomość języków ob-
cych na ogólnodostępnych uniwersyteckich 
kursach językowych. 

 EAQUALS oferuje wsparcie mery-
toryczne jednostkom przystępującym 
do akredytacji i dążącym do określenia 
własnego modelu rozwoju. W miarę po-
trzeby dostarcza odpowiednich narzędzi 
akademickich, pomocy ekspertów służą-
cych profesjonalną radą w tworzeniu czy 
dostosowaniu programów nauczania lub 
w procesie standaryzacji czy certyfikacji. 
Ponadto EAQUALS tworzy międzyna-
rodowe forum wymiany doświadczeń 
i nawiązywania współpracy (networking), 
między innymi przez uczestnictwo w kon-
ferencjach i spotkaniach oraz w między-

narodowych projektach. Dodatkowo 
EAQUALS oferuje bogaty zestaw mate-
riałów on-line mający na celu wsparcie 
instytucji, na przykład, przy wdrażaniu 
i stosowaniu zasad i poziomów biegłości 
językowej (ESOKJ/CEFR); znaczna część 
takich materiałów jest już dostępna dla JCJ 
jako dla instytucji, która przeszła wizytę 
doradczą EAQAULS, a zatem rozpoczęła 
proces akredytacji. 

Ponieważ jakość jest wartością dy-
namiczną, zależną od wielu czynników, 
wytworzenie stanu otwartości na zmiany 
i akceptacji konieczności ciągłego rozwoju 
instytucji przez prace nad ulepszaniem 
cyklu jakości nauczania języków obcych 
wydaje się być zadaniem koniecznym dla 
kadry dydaktycznej i administracyjnej JCJ 
UJ – instytucji uczącej się. Ale jest to także 
wyzwanie dla EAQUALS – organizacji 
poznającej zasady działania przyszłego 
partnera, którym jest uczelnia państwowa 
o 650-letniej tradycji, w której JCJ ob-
sługuje rocznie około 12 tysięcy studen-
tów. Można wyrazić nadzieję, że zasady 
partnerstwa i obopólnych korzyści będą 
wyznacznikiem wspólnego działania Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz EAQUALS 
zmierzającego do wypracowania modelu 
uniwersyteckiego nauczania języków 
obcych.

Monika Stawicka 
pełnomocnik rektora UJ ds. standaryzacji 

i certyfikacji w JCJ UJ

www.jcj.uj.edu.pl        www.eaquals.org
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Dyrektor zarządzający EAQUALS Sarah Aitken,  członek zarządu EAQUALS dr Peter Brown 
w rozmowie z  prorektorem UJ prof. Andrzejem Manią 


