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O RAPORCIE 
 

W niniejszym Raporcie zaprezentowane zostaną standardy i procedury udzielania 
profesjonalnej akredytacji programów kształcenia w zakresie informacji naukowej  

i bibliotekoznawstwa 

 

W celu lepszego zobrazowania tego procesu wybrano trzy różne stowarzyszenia 
akredytujące, związane z bibliotekami i bibliotekoznawstwem, a mianowicie: Chartered 
Institute of Library and Information Professionals (CILIP), działający głównie na obszarze 
Wielkiej Brytanii, American Library Association (ALA), akredytujący programy 
amerykańskie i kanadyjskie, oraz Australian Library and Information Association (ALIA). 

Każda z wymienionych instytucji ma opracowane swoje własne standardy i procedury, 
niemniej jednak można zaobserwować między nimi wiele podobieństw. 

Co ważne, w przypadku wszystkich opisywanych stowarzyszeń w materiałach 
dotyczących akredytacji brak konkretnych wytycznych co do oceny wniosków, skupiają 
się one jedynie na wypracowaniu pewnych spójnych standardów. Podręczniki akredytacji 
nie prezentują dokładnych wskaźników, miar i ocen, jakie są stosowane. Pokazuje to, iż 
proces akredytacji jest dostosowywany do specyfiki nauczania w danym kraju, jak i 
specyfiki instytucji przyjmującej wnioski. 

W opracowanych przez stowarzyszenia standardach kładziony jest przed wszystkim 
nacisk na to, aby absolwenci zdobyli wiedzę praktyczną i umiejętności, które pozwolą im 
na efektywne realizowanie usług bibliotecznych i informacyjnych, spełniających potrzeby 
użytkowników. 
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SŁOWNICZEK POJĘC 
(układ alfabetyczny) 

 
Akredytacja (ang. accreditation) - sprawdzenie poziomu nauczania danej jednostki 
(uczelni, szkoły, instytucji) i wydanie przez uprawnioną instytucję poświadczenia, że 
określona jednostka posiada niezbędne zasoby i kompetencje do wykonywania 
określonych zadań. 
 
Efekty kształcenia (ang. learning outcomes) - wiedza i umiejętności, które uczący się 
powinien posiadać po zakończeniu okresu kształcenia. 
 
Informator akademicki (ang. university prospectus) - dokument opracowany przez szkołę 
wyższą, zawierający informacje na temat uczelni, dostępnych programów kształcenia oraz 
korzyści wynikających z podjęcia na niej studiów. Dodatkowo znajdują się tam informacje 
o personelu, wybitnych absolwentach, kampusie oraz dane kontaktowe. Informator często 
zawiera informacje o procesie rekrutacji. Wysyłany jest do potencjalnych studentów. 
 
Komitet Akredytacyjny ALA (ang. Committee on Accreditation) - stały komitet działający w 
ramach struktury ALA, odpowiedzialny za realizację programu akredytacji ALA oraz 
rozwijanie i formułowanie standardów kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i 
informacji naukowej. 
 
Program kształcenia (ang. course) - w krajach anglosaskich course odnosi się do całego 
programu kształcenia (zazwyczaj studiów wyższych) prowadzących do otrzymania przez 
studentów określonych kwalifikacji (potwierdzonych później dokumentem np. 
dyplomem, świadectwem). 
 
Rada Akredytacyjna CILIP (ang. Accreditation Board) - Rada powołana w ramach 
struktury CILIP do nadzorowania procesów akredytacyjnych. Odpowiedzialna za 
rozpatrywanie wniosków oraz dokonywanie przeglądu akredytowanych programów 
kształcenia na bieżąco. W skład wchodzą doświadczeni przedstawiciele zawodów 
informacyjnych oraz osoby związane z edukacją bibliotekarzy i pracownicy informacji. 
 
Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library and Information Studies - 
dokument opracowany przez Komitet Akredytacyjny ALA we współpracy z pokrewnymi 
stowarzyszeniami zawodowymi. Opisuje istotne cechy, jakie powinny posiadać programy 
kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.  
 
The Body of Professional Knowledge - dokument przygotowany przez Qualifications 
and Professional Development Department of CILIP określający zakres wiedzy 
specjalistycznej, jaką powinni zdobyć przyszli specjaliści ds. pozyskiwania informacji.  
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Undergraduate courses / Post-graduate courses - w Raporcie rozumiane jako studia 
pierwszego i drugiego stopnia. Ich odpowiednikami w Polsce mogą być studia 
licencjackie i magisterskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6   

WIELKA BRYTANIA 

Chartered Institute of Library and Information Professionals 

(CILIP) 
 

WPROWADZENIE 

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) jest stowarzyszeniem zawodowym 
reprezentującym bibliotekarzy i pozostałych pracowników zawodów informacyjnych w Wielkiej Brytanii. 
Organizacja powstała w 2002 roku z połączenia Library Association (powstałego w 1877 r.) i Institute of 
Information Scientists (powstałego w 1958 r.). 

CILIP bardzo silnie wspiera edukację bibliotekarzy na Wyspach, promuje zdobywanie wiedzy i 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obecnie odpowiada za akredytację ponad 60 programów 
kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na 18 uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i 
Irlandii. 

Aktualna lista akredytowanych programów kształcenia dostępna jest pod adresem: 
http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/qualifications/accreditation/pages/default.aspx. 

 

PROFESJONALNA AKREDYTACJA W WIELKIEJ BRYTANII 

CILIP, jako organizacja skupiająca środowiska zawodowe bibliotekarzy, odgrywa kluczową rolę w 
zapewnianiu odpowiednich standardów kształcenia. Opracowanie standardów profesjonalnej akredytacji 
doprowadziło do wykształcenia się w Wielkiej Brytanii systemu, w którym uczelnie i organizacje zawodowe 
ściśle ze sobą współpracują, a współpraca ta owocuje rozwojem i zapewnieniem odpowiedniego 
przygotowania do zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. 

Akredytacja udzielana jest na podstawie dokumentów przedłożonych przez instytucję wnioskującą do 
CILIP i często wymaga wizyty przedstawicieli tej organizacji w instytucji proszącej o akredytację. Pomyślne 
akredytowanie programów kształcenia wiąże się zazwyczaj z przystąpieniem do organizacji zawodowej i 
wpisaniem wnioskujących do rejestru akredytowanych programów. 

W Wielkiej Brytanii profesjonalna akredytacja dotyczy przede wszystkim programów kształcenia na 
uczelniach wyższych, chociaż coraz częściej o akredytację starają się również instytucje prowadzące studia 
podyplomowe oraz kursy zawodowe.  

Akredytacja daje potencjalnym studentom pewność, że wybrane programy spełniają najwyższe standardy i 
pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy w wybranym zawodzie w przyszłości. 

 
 

AKREDYTACJA W PRAKTYCE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Poddanie się procesowi akredytacji jest dobrowolne. Akredytacja udzielana jest zwykle na pięć lat. 
Profesjonalnej ocenie zazwyczaj poddawane są programy kształcenia szkół wyższych pierwszego i drugiego 
stopnia (z ang. undergaduate i post-graduate courses) w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na 
terenie Anglii, Walii, Szkocji i Północnej Irlandii, chociaż CILIP rozpatruje również wnioski akredytacyjne 
przesłane przez kandydatów spoza Wielkiej Brytanii. 



 

 
7   

Akredytacji poddawane są programy kształcenia o różnym zakresie: od prowadzących do uzyskania 
stopnia/tytułu zawodowego (bachelor's degree, master’s degree) po kursy doszkalające, w których od 
kandydatów oczekuje się doświadczenia zawodowego na poziomie profesjonalnym (post experience courses). 

Tryb kształcenia nie ma znaczenia przy nadawaniu akredytacji. Można zgłosić programy kształcenia w 
trybie dziennym, zaocznym, na odległość, a nawet programy interdyscyplinarne, łączące w sobie 
różnorodną problematykę, jak np. informacja biznesowa i informacja zdrowotna. 

Przy ocenie programów CILIP skupia się przede wszystkim na ich znaczeniu dla rozwoju praktyki 
bibliotekarskiej. Ponadto Stowarzyszenie oczekuje, iż w zgłoszonych programach kształcenia, uwzględnione 
zostanie nabywanie umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą oraz wykorzystania informacji naukowej w 
pracy zawodowej. Programy kształcenia powinny zapewnić studentom teoretyczne ramy do prowadzenia 
badań, jak i wiedzę praktyczną. 

W ramach swojej struktury CILIP powołał do nadzorowania akredytacji specjalną komórkę zajmującą się 
tym procesem, tj. Radę Akredytacyjną (Accreditation Board). Rada ta nie określa dokładnej zawartości treści 
programów kształcenia, oczekując jednak, że założenia i cele programów kształcenia poddawanych 
akredytacji będą zgodne z wytycznymi znajdującymi się w dokumencie Body of Professional Knowledge (BPK). 

BPK to oddzielny dokument przygotowany przez Qualifications and Professional Development Department 
of CILIP (QPD), opisujący wiedzę specjalistyczną, jaką powinien posiadać pracownik zawodów 
informacyjnych po ukończeniu studiów. Prezentuje, jakimi unikatowymi kwalifikacjami musi wykazać się 
bibliotekarz i pracownik informacji oraz w jaki sposób ta wiedza odróżnia go od innych profesji. Opis 
założeń BPK zawiera punkt 3. 

CILIP oczekuje, że studenci w trakcie podjętych studiów zdobędą uniwersalne umiejętności, takie jak 
zarządzenie projektami i zdolność efektywnego wyszukiwania informacji. Zakłada też, że studenci odbędą 
praktyki zawodowe. Zadaniem podmiotu zgłaszającego dany program jest udokumentowanie sposobu w 
jaki zostaną osiągnięte efekty kształcenia. 

Zgłoszone programy kształcenia o charakterze ogólnym, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby być 
pierwszym krokiem do startu w zawodzie. Specjalistyczne programy kształcenia muszą gwarantować 
spełnienie wymagań obowiązujących w wąskim specjalistycznym sektorze. Wszystkie programy powinny 
również dawać możliwość podjęcia pracy w zawodach i dyscyplinach pokrewnych. 

 

2. WNIOSEK 

2.1. Wniosek wstępny (preliminary consideration) 

Wstępny wniosek o udzielenie akredytacji powinien umożliwić CILIP ocenę, czy dany program kształcenia 
ma szanse na spełnienie kryteriów akredytacjnych. Wstępna informacja powinna zawierać co najmniej: 
nazwę programu kształcenia, informacje na temat ścieżek kształcenia, czas trwania, tryb, cele do osiągnięcia 
oraz orientacyjny wykaz przedmiotów. 

2.2. Wniosek formalny (formal application) 

Oficjalna aplikacja powinna zawierać: 

– dokumentację programu kształcenia: charakterystyka programu kształcenia i przedmiotów, orientacyjna 
lista lektur, wykaz osób prowadzących zajęcia ze studentami, przewodnik po programie kształcenia (course 
handbook), informator akademicki (university prospectus), 
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– oficjalne poparcie instytucji nadrzędnej (np. władz) wraz z oświadczeniem o zasobach wsparcia (ludzkie, 
finansowe), co ma stanowić dowód na zaangażowanie całej instytucji w proces podnoszenia jakości 
programu kształcenia, 

– uwagi i sugestie od studentów dotyczące trwających obecnie programów, 

– wskazanie, w jaki sposób powyższe uwagi zostaną zastosowane w nowym programie kształcenia, 

– certyfikaty Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) i innych zewnętrznych instytucji, 
poświadczające jakość kształcenia, 

– politykę rozwoju pracowników, 

– świadectwa współpracy z CILIP, 

– świadectwa współpracy z praktykami, 

– informator akademicki (university prospectus), 

 – dla istniejących programów kształcenia, statystyki dotyczące pierwszego zatrudnienia absolwentów, 

– dla istniejących programów kształcenia, raporty egzaminatorów zewnętrznych z ostatnich trzech lat 
akademickich. 

 

3. KRYTERIA 

CILIP wymienia trzy główne kryteria, którymi kieruje się przy udzielaniu akredytacji, opierając się na 
standardach zapisanych w The Body of Professional Knowledge. Są to: 

1. Powiązanie programu kształcenia z funkcjonowaniem bibliotek, zarządzaniem wiedzą i zawodami 
informacyjnymi zgodne z opisem zawartym w BPK. 

2. Wskaźniki, które udowodnią aktywne zaangażowanie studentów i pracowników w działalność 
zawodową (na przykład: członkostwo w CILIP bądź innej organizacji zawodowej, udokumentowanie badań 
itp). 

3. Dowody zachęcania studentów do angażowania się w rozwój zawodowy w trakcie podjętych 
studiów/kursów zawodowych. 

 

3.1. Standardy The Body of Professional Knowledge (BPK) 

Poniższa tabela stanowi tłumaczenie standardów zawartych w dokumencie The Body of Professional 
Knowledge. Dokument ten przygotowany został przez Qualifications and Professional Development 
Department of CILIP i dostępny jest na stronie internetowej CILIP1. Tłumaczenie wykonane zostało przez 
autorkę Raportu. 

Dokument BPK wyznacza standardy dotyczące następujących kwestii: wiedzy (knowledge), struktur 
koncepcyjnych (conceptual structures), dokumentacji (documentation), użytkowników/klientów (user/client), 
informacji (information), zbiorów i źródeł informacji (collection/information resource), praktyki zawodowej 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CILIP accreditation: The Body of Professional Knowledge. A guide for course designer. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: 
http://www.cilip.org.uk/sitecollectiondocuments/PDFs/qualificationschartership/CILIPaccreditationguidetoBPK.pdf, 
[odczyt: 06.05.2012]. 
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(professional context) i treści programowych (subject context), a także przenoszenia umiejętności (transferable 
skills). 

 

W IED ZA  

Specjalista ds. informacji (ang. an information professional) musi znać sposoby 
gromadzenia wiedzy i rozumieć znaczenie wiedzy w nowoczesnym 
społeczeństwie. Zna zasady obowiązujące w zakresie gromadzenia informacji. 
Rozumie dynamikę przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz na szczeblu 
międzynarodowym. Praca specjalisty ds. informacji opiera się na zrozumieniu 
znaczenia i potrzeby dostępu do wiedzy.  
Uczestnicy studiów powinni również zrozumieć, że wiedza funkcjonuje w 
powiązaniu z normami prawnymi i etycznymi (prawa własności intelektualnej, 
wolności informacji, ochrony danych, cenzury moralnej i politycznej itp.). 

STRUKTURY 
KO N CEPCYJN E 

Dla zapewnienia użyteczności wiedzy należy umiejętne ją zorganizować. 
Specjalista ds. informacji musi zrozumieć, dlaczego organizacja wiedzy jest 
niezbędna, a także poznać sposoby jej organizacji. Znajomość zasad organizacji 
wiedzy (klasyfikacje według autora, według tematu, według formatu itd.) jest 
szczególnie ważna. 

D O KUM EN TACJA 

Powyższe zasady klasyfikacji należy stosować do utrwalonych form wiedzy, takich 
jak dokumenty piśmiennicze, obrazy, artefakty lub dane elektroniczne. Studenci 
powinni mieć również świadomość, że niezarejestrowana wiedza może także 
wymagać klasyfikacji. Również w tym przypadku CILIP podkreśla znaczenie 
zrozumienia metod, dzięki którym można tego dokonać (znajomość katalogów i 
baz danych, umiejętne przeszukiwanie tekstów w różnych systemach). W trakcie 
kształcenia można oczywiście korzystać z określonych systemów w celu 
przedstawienia zasad i oceny zrozumienia danego zagadnienia przez uczestników. 

UŻYTKO W N IK/  

KLIEN T 

Należy uświadomić uczestnikom programu kształcenia, że działalność 
informacyjna powinna być ukierunkowana na potrzeby użytkownika/klienta. 
Program kształcenia powinien wskazywać na istnienie różnych poziomów 
szczegółowości wymaganych przy organizowaniu dostępu do podstawowej 
publicznej kolekcji bądź do zbiorów specjalistycznych źródeł informacji 
(uwzględniając kluczowe materiały wraz z załącznikami). 
 
Program winien obejmować proces świadczenia usługi (tj. ramy marketingowe, 
interpretację niedokładnie sprecyzowanych potrzeb użytkownika i określanie 
potrzeb użytkownika). Zasadniczo program kształcenia musi zapewnić 
przyszłemu specjaliście ds. informacji narzędzia do oceny zadowolenia 
użytkownika i skuteczności świadczonej usługi (obejmuje to np. umiejętność 
przygotowania danych statystycznych).  
Specjalista ds. informacji powinien również mieć świadomość innych potrzeb 
użytkowników, takich jak: konieczność pomocy w pozyskiwaniu informacji i w 
korzystaniu z mediów, a także kwestie dostępności potrzebnej infrastruktury. 
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ZBIO RY/ŹRÓ DŁA 
IN FO RM ACJI  

Studenci muszą również poznać sposoby, w jaki zapisana wiedza jest gromadzona 
i przechowywana. Obejmuje to znajomość zasad licencjonowania zasobów 
elektronicznych, a także przechowywania i organizacji zbiorów na nośnikach 
fizycznych (ang. physical formats). Studenci powinni mieć także świadomość, że fi-
zyczna organizacja zasobów może, ale nie musi być powiązana ze strukturą kon-
ceptualną opisu zbiorów (ang. conceptual structure).  
Istotne jest, żeby w programie kształcenia znalazły się zagadnienia wycofywania 
nieaktualnych informacji, archiwizacji materiałów o historycznym znaczeniu oraz 
możliwości współpracy w zakresie polityki gromadzenia i selekcji. 

IN FO RM ACJE 

Wiedza staje się informacją, kiedy jest przygotowana i udostępniana użytkowni-
kom. Studentom należy uświadomić istnienie różnych poziomów wymaganych 
informacji (np. od wypożyczania beletrystyki z biblioteki publicznej do 
przygotowywania profesjonalnych kwerend dla komercyjnego klienta).  
Należy również omówić sposoby oceny przydatności i wiarygodności informacji 
oraz metod wyszukiwania wiarygodnych źródeł, jakie pracownik informacji może 
wskazać użytkownikowi. Różne sposoby dostępu do informacji należy przedstawić 
w powiązaniu z zagadnieniami struktury organizacyjnej. Program kształcenia 
powinien obejmować zagadnienia związane z funkcjonowaniem Internetu, m.in. 
sposobami tworzenia stron internetowych i ich linkowania, a także metodami 
utrzymania integralności tych witryn internetowych. Omówienie zagadnień 
związanych ze stosowaniem HTML i XTML nie jest jednak konieczne do uzyskania 
akredytacji. 

PRAKTYKA 
ZAW O D O W A 

Odbycie stażu w ramach programu kształcenia nie stanowi już wymogu, jednak 
ważne jest, żeby uczestnicy mieli kontakt z działalnością informacyjną w praktyce. 
W niektórych przypadkach może to być łatwe, jeżeli studenci pracują zawodowo w 
dziedzinach pokrewnych, można to również zrealizować poprzez zorganizowanie 
wizyt w instytucjach świadczących usługi informacyjne i/lub wykładów i 
seminariów prowadzonych przez przedstawicieli zawodu. 
Uczestnicy programu kształcenia powinni zdawać sobie sprawę z potrzeby 
ciągłego rozwoju, bez względu na to, czy chodzi tu o stałą aktualizację wiedzy na 
temat zmieniającej się technologii, czy o pozyskiwanie praktycznych umiejętności 
wymaganych do wykonania danej pracy, do uzupełniania posiadanej wiedzy 
teoretycznej. 

TREŚCI 
PRO G RAM O W E 

Wiele prowadzonych programów skupia się na specjalistycznych rodzajach 
informacji, np. informacji zdrowotnej lub biznesowej. Czasem problematyka ta 
może być odległa od tradycyjnego pojmowania „biblioteki“ i bibliotekoznawstwa 
(np. projektowanie baz danych dla systemów informacji geograficznych). Studenci 
powinni poznać i zrozumieć podstawowe metody innych dziedzin naukowych, by 
w razie konieczności być w stanie zastosować je w nowych dla nich warunkach. 
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PRZEN O SZEN IE 
UM IEJĘTN OŚCI 

CILIP akceptuje założenie, że w XXI wieku studenci powinni posiadać pewne 
ogólne umiejętności, w szczególności w zakresie technologii informacyjncyh. CILIP 
oczekuje, że studenci, którzy zostaną specjalistami, wykażą się podstawową 
wiedzą w zakresie zarządzania (znają różne style zarządzania, istnienie ram 
prawnych, koncepcji zarządzania strategicznego, opracowywania budżetu itd.). 
Należy również uwzględnić w programie nauczanie koncepcji zarządzania 
projektami (można to przeprowadzić w kontekście organizacji własnego projektu 
lub pracy pisemnej). CILIP zwraca uwagę na uwzględnienie tych zagadnień, 
jednak nie oczekuje ich szczegółowej analizy. 

 
 
 

 
 

4. PROCEDURY 

CILIP dokonuje przeglądu dokumentów dostarczonych przez instytucję starającą się o akredytację. Ponadto 
zastrzega sobie prawo do wizyty w instytucjach, zwłaszcza tych, które o akredytację dla swoich programów 
kształcenia starają się po raz pierwszy. Wymagane dokumenty muszą zostać najpierw złożone do QPD w 
celu wstępnego przeglądu wewnętrznego, a następnie są dostarczane Radzie Akredytacyjnej. 

W przypadku gdy zgłoszony program kształcenia nie spełnia wymaganych kryteriów, do instytucji 
występującej o akredytację zostaje wysłana informacja wskazująca obszary, które należy skorygować. 
Następnie CILIP proponuje rozwiązania mające na celu poprawienie sytuacji. 

Po wystawieniu opinii CILIP przygotowuje raport z zaleceniami, który następnie wysyłany jest do danej 
instytucji. Ta z kolei w określonym czasie musi ustosunkować się do rad i nanieść poprawki. Wytyczne 
powinny być wykonane do następnego posiedzenia Rady Akredytacyjnej, która jest odpowiedzialna za 
przyznawanie akredytacji. 

Po udzieleniu akredytacji do instytucji występującej o nią zostaje przesłany oficjalny raport, a nowo 
akredytowane programy kształcenia umieszczane są na stronie internetowej CILIP. 

 

5. PODSUMOWANIE 

CILIP nie narzuca konkretnych treści programowych, zwraca raczej uwagę na to, aby wszyscy studenci 
otrzymali wiedzę z zakresu metod badawczych i byli w stanie te metody efektywnie wykorzystać (studenci 
udowadniają to później w trakcie np. przygotowywania prac w formie projektu lub pracy dyplomowej). 

Bardzo ważne jest również zdobycie przez słuchaczy programów kształcenia doświadczenia praktycznego: 
odbycie odpowiednich praktyk w trakcie toku nauczania lub udokumentowanie posiadania doświadczenia 
przed przyjęciem na studia. 

Oprócz samej treści programów CILIP zwraca uwagę na szerszy kontekst funkcjonowania instytucji 
występującej o akredytację. Ocenia zaangażowanie całej jednostki, doświadczenie i profesjonalizm kadry, a 
także jej kontakty ze środowiskiem zawodowym. 
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STANY ZJEDNOCZONE 
American Library Association 

(ALA) 
 

WPROWADZENIE 

American Library Association (ALA) założone zostało w 1876 roku i jest pierwszą organizacją zrzeszającą 
środowisko bibliotekarzy na świecie. Obecnie należy do niej ponad 62 tys. osób. 

ALA wyznacza standardy biblioteczne na całym świecie, promuje edukację bibliotekarzy i działa na rzecz 
rozwoju, promocji i poprawy bibliotek oraz ośrodków informacji. Obecnie Stowarzyszenie akredytuje 63 
programy w 58 instytucjach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Portoryko. 

Aktualna lista akredytowanych programów kształcenia dostępna jest pod adresem: 
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=lisdirb&Template=/cfapps/lisdir/index.cfm 

 

PROFESJONALNA AKREDYTACJA W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

Akredytacja w USA polega na ocenie jakości kształcenia i poprawie jakości edukacji, ale także na 
informowaniu społeczeństwa, że program kształcenia danej instytucji został zaakceptowany i tym samym 
spełnia najwyższe standardy edukacyjne. Akredytacja ALA oznacza, że dany program przeszedł 
pozytywnie proces samooceny i spełnia normy ustanowione przez ALA oraz Komitet Akredytacyjny 
(Committee on Accreditation COA). 

Większość amerykańskich pracodawców oferujących stanowisko profesjonalnego bibliotekarza wymaga 
legitymowania się tytułem magistra z programów akredytowanych przez ALA; niektóre stany wymagają 
ukończenia programów akredytowanych przez ALA do pracy w charakterze bibliotekarza w bibliotekach 
publicznych i szkolnych. 

Do nadzorowania procesu akredytacji ALA powołał w ramach swojej struktury Komitet Akredytacyjny, 
odpowiedzialny zarówno za sam proces akredytowania, jak i za rozwijanie i formułowanie standardów dla 
programów kształcenia dla kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Komitet Akredytacyjny 
ALA ściśle współpracuje z Canadian Library Association (CLA) i akredytuje również programy studiów 
magisterskich instytucji kanadyjskich. 

Aby poddać się procesowi akredytacji, wymagane jest, aby dana instytucja posiadała akredytację 
przyznawaną przez odpowiednią placówkę stanową (w USA obowiązuje stanowy system akredytacyjny, 
działają także dziedzinowe agencje akredytacyjne). 

 

AKREDYTACJA W PRAKTYCE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Poddanie się procesom akredytacyjnym jest dobrowolne. Celem akredytacji jest zapewnienie, że program 
kształcenia danej uczelni spełnia odpowiednie standardy jakościowe. ALA akredytuje jedynie programy 
studiów drugiego stopnia. Według informacji umieszczonych na stronie internetowej ALA w Stanach 
Zjednoczonych nie istnieje żadna agencja, która akredytowałaby programy studiów pierwszego stopnia lub 
innego typu kształcenia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 
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Proces akredytacyjny jest wieloetapowy. W celu otrzymania akredytacji program kształcenia musi najpierw 
spełnić odpowiednie standardy, a następnie instytucja wnioskująca przygotowuje obszerną prezentację 
programu (Program Presentation), który stanowi swoiste podsumowanie procesu samooceny. Następnie 
zapada decyzja o akredytacji. 

 

2. KRYTERIA/STANDARDY 

Standardy, jakie musi spełniać program kształcenia, zostały zawarte w dokumencie Standards for 
Accreditation of Master’s Programs in Library and Information Studies. Stanowią one rodzaj zaleceń i nie mają 
charakteru normatywnego. Każde z tych wtycznych reprezentuje istotny element treści programów studiów 
magisterskich w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Komitet Akredytacyjny ocenia 
program całościowo. Chociaż zbadany zostaje każdy z elementów składowych, ostateczna decyzja opiera się 
na ocenie całości, nie wynika z analizy pojedynczych danych. Niespełnienie jednego ze standardów nie 
eliminuje kandydata z procesu akredytacyjnego. 

Poniższa tabela stanowi tłumaczenie standardów zawartych w dokumencie Standards for Accreditation of 
Master’s Programs in Library and Information Studies. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej 
ALA2. Tłumaczenie wykonane zostało przez autorkę Raportu. 

Standardy te dotyczą następujących kwestii: misji, celów i ich realizacji (mission, goals and objectives), 
programu kształcenia (curriculum), pracowników naukowo-dydaktycznych (faculty), studentów (students) 
oraz administracji i finansów (administration and finance). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library and Information Studies. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: 
http://www.ala.org/accreditedprograms/sites/ala.org.accreditedprograms/files/content/2008_Standards_table_form
at.docx, [odczyt: 06.05.2012]. 
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STAN D ARD I  

 

M ISJA,  CELE,  
REALIZACJA 

Do realizacji misji szkoły i osiągnięcia jej celów programowych dąży się poprzez 
wdrażanie nieprzerwanego, zakrojonego na szeroką skalę, systematycznego 
procesu planowania obejmującego swoim zasięgiem grupę docelową, której ten 
program ma służyć. 
 
Stosownie do kultury organizacyjnej i misji instytucji macierzystej oraz działającej w 
niej szkoły, cele programowe służą zapewnieniu edukacji na wysokim poziomie. 
 
Cele programowe procesu kształcenia określa się na podstawie zamierzonych 
efektów kształcenia (ang. learning outcomes). Programy kształcenia zawierają 
podstawowe zagadnienia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej takie 
jak: 

• gromadzenie i rejestrowanie informacji i wiedzy oraz usług i technologii 
ułatwiających ich wykorzystywanie i zarządzanie nimi, tworzenie informacji i 
wiedzy, technologię komunikacji, identyfikację, selekcję, gromadzenie, organizację i 
opracowanie, przechowywanie i wyszukiwanie, zabezpieczenie i archiwizację 
zasobów, analizę, interpretację, ocenę, syntezę, rozpowszechnianie i zarządzanie,  

• filozofię, zasady i etykę w nauczanej dziedzinie, 

• wartość nauczania i usług przyczyniającą się do postępu w nauczanej dziedzinie, 

• znaczenie badań dla postępu w omawianej dziedzinie, 

• znaczenie badań w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej dla roz-
woju innych dziedzin wiedzy, 

• znaczenie wkładu innych dziedzin wiedzy w rozwój bibliotekoznawstwa i 
informacji naukowej, 

• rolę bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w zróżnicowanym globalnym 
społeczeństwie, w tym spełnianie potrzeb grup o ograniczonym dostępie do 
informacji, 

• rolę bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w zróżnicowanym globalnym 
społeczeństwie, w tym rolę w zaspokajaniu potrzeb członków społeczności nie 

korzystających w pełni z usług bibliotecznych (ang. underserved groups), 

• potrzeby grup docelowych, dla których opracowano program kształcenia. 

	  

Każdy program powinien być oceniany według stopnia realizacji celów określo-
nych w powyższych zaleceniach/standardach. Cele programowe, jasno określone 
zgodnie z misją szkoły, publicznie udostępnione i regularnie aktualizowane 
stanowią podstawę dla dogłębnej zewnętrznej i wewnętrznej oceny programów 
kształcenia. Ocena obejmuje osoby uczestniczące w procesie kształcenia: studentów, 
pracowników naukowo-dydaktycznych, pracodawców, absolwentów i innych.  
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STAN D ARD II  

 

PRO G RAM  
KSZTAŁCEN IA  

Program kształcenia tworzony jest w oparciu o cele programowe i rozwijany w 
wyniku systematycznie prowadzonego procesu planowania. W tych ogólnych 
ramach program kształcenia zapewnia – poprzez różnorodność doświadczeń 
edukacyjnych – możliwość poznania teorii, zasad, praktyki i wartości koniecznych 
do świadczenia usług w bibliotekach i centrach informacji. 
 
Program kształcenia dotyczy gromadzenia i rejestrowania wiedzy, a także usług i 
technologii ułatwiających zarządzanie nimi i korzystanie z nich. Program 
kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej obejmuje: 
tworzenie informacji, komunikację, identyfikację, selekcję, nabywanie, organizację i 
opis, przechowywanie i wyszukiwanie, zachowywanie, analizę, interpretację, ocenę, 
syntezę, rozpowszechnianie i zarządzanie. 
 
Program kształcenia: 

• promuje rozwój specjalistów w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej, którzy w procesie świadczenia usług preferują zachowania asertywne, 

• łączy teorię, praktykę i stosowanie nowych technologii, 

• odpowiada potrzebom zróżnicowanego społeczeństwa, również specyficznych 
grup społecznych, 

• odpowiada potrzebom szybko zmieniającego się społeczeństwa informacyjnego  
i globalnego, 

• wytycza kierunki rozwoju bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 

• promuje ustawiczny rozwój zawodowy. 
 
Program kształcenia daje studentom możliwość kształtowania spójnego programu 
studiów, pozwalającego na realizację indywidualnych potrzeb, celów i aspiracji w 
ramach wymogów programowych ustalonych przez szkołę. Sprzyja to szybszemu 
rozwojowi kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy zawodowej.  
 
Program kształcenia, bez względu na formę i miejsce jego realizacji, musi być 
zgodny z wymogami niniejszych Standardów. 
 
Program kształcenia podlega ciągłej ocenie i aktualizacji i jest otwarty na 
innowacyjne rozwiązania.  
 
Ocena służy wprowadzaniu udoskonaleń i planowania na przyszłość. Na ocenę 
programu kształcenia składa się analiza efektów kształcenia osiąganych przez 
studentów oraz ich późniejsze osiągnięcia zawodowe.  
 
Ocenie podlegają wszystkie osoby biorące udział w programie: studenci, 
pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracodawcy, absolwenci i inne grupy. 
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STAN D ARD III  

 

PRACO W N ICY 
N AUKO W O  

D YD AKTYCZN I 

Szkoła dysponuje kadrą naukową zapewniającą osiągnięcie celów programowych. 
Pracownicy zatrudnieni na cały etat mają kwalifikacje do prowadzenia 
przedmiotów na poziomie studiów drugiego stopnia. Liczba pracowników 
naukowych musi być wystarczająca. Powinni to być specjaliści z różnych dziedzin 
zajmujący się nauczaniem, badaniami naukowymi i inną działalnością programową, 
bez względu na miejsce i sposób realizacji. Liczba pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin, równoważy i uzupełnia kompetencje pracowników 
naukowych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Pracownicy 
niepełnoetatowi wzbogacają jakość i różnorodność programu, szczególnie w zakrsie 
specjalizacji nie reprezentowanych przez kadrę zatrudnioną w pełnym wymiarze 
godzin. 
 
Szkoła przywiązuje dużą wagę do nauczania, badań i usług poprzez wspieranie 
innowacyjnych metod nauczania, prowadzenia badań i usług oraz poprzez 
tworzenie środowiska przyjaznego tym działaniom.  
 
Szkoła posiada system motywacyjny zachęcający pracowników do wprowadzania 
innowacji w zakresie nauczania i badań. Szkoła powinna zapewnić kadrze takie 
śodowisko pracy, aby stymulowało do nauczania i prowadzenia badań.	  
	  
Szkoła posiada politykę zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych 
różnych specjalizacji. 
 
Jasno określona i sprawiedliwa polityka kadrowa oraz procedury są publicznie 
dostępne i wdrażane. 
	  
Każdy pracownik naukowy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje w 
określonym obszarze nauczania, powinien mieć wiedzę technologiczną, być 
skuteczny w nauczaniu i aktywnie uczestniczyć w organizacjach związanych z jego 
branżą. 
	  
Każdy członek kadry powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje obejmujące 
osiągnięcia naukowe lub inne odpowiednie dokonania. 
	  
Kadra dydaktyczna posiada stopnie naukowe nadane przez różne instytucje 
akademickie oraz różnorodne doświadczenie, umiejętność prowadzenia badań 
naukowych w swojej dziedzinie i specjalistyczną wiedzę obejmującą treści 
programu kształcenia. Ponadto wykazuje się zdolnościami w zakresie planowania i 
oceniania, odpowiednim doświadczeniem, współpracuje z przedstawicielami 
innych dyscyplin i utrzymuje bliskie i stałe relacje z innymi naukowcami ze swojej 
dziedziny naukowej, tworzy środowisko intelektualne sprzyjające realizacji celów 
programowych.  
	  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni powinni być odpowiednio dobrani do realizacji 
poszczególnych treści programowych, co zapewni utrzymanie odpowiedniej jakości 
nauczania w ciągu całego roku. Obciążenie pracowników powinno być 
odpowiednio zaplanowane, personel powinien mieć czas na prowadzenie zajęć, 
konsultacje ze studentami, badania naukowe, własny rozwój naukowy oraz pracę 
na rzecz ośrodka. 
	  
Ustala się procedury służące systematycznej ocenie kadry; ocena uwzględnia 
osiągnięcia i wprowadzanie innowacji w dziedzinach nauczania, badań naukowych 
i usług. W ramach odpowiedniej polityki prowadzonej w danej instytucji, w 
procesie oceny biorą udział: pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci oraz inne 
osoby. 
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STAN D ARD IV 

 

STUD EN CI 

 

Szkoła określa politykę: rekrutacyjną i pomocy finansowej, a także praktyk oraz 
administracji dla studentów. Polityka powinna być spójna z misją szkoły i celami 
programowymi, a także odzwierciedlać potrzeby grup uczestniczących w 
programie. Szkoła prowadzi politykę rekrutacyjną studentów odzwierciedlającą 
różnorodność społeczną w Ameryce Północnej.  

	  

Bieżące informacje na temat szkoły i jej programu są łatwo dostępne dla studentów i 
wszystkich zainteresowanych. Informacje te obejmują: cele programowe, opisy 
programów kształcenia, informacje na temat pracowników naukowo-
dydaktycznych, warunków przyjęcia, dostępności pomocy finansowej, kryteriów 
dotyczących wyników w nauce, pomocy w uzyskaniu dostępu do praktyk oraz 
innych informacji odnoszących się do obowiązującej polityki i procedur.  

	  

Standardy w zakresie przyjęć są prowadzone w sposób spójny. Studenci 
przyjmowani na studia posiadają stopień licencjata z instytucji akredytowanej na 
poziomie stanowym; polityka i procedury uchylające jakikolwiek standard w 
zakresie przyjęcia lub wymogi akademickie są jasno określone i konsekwentnie 
stosowane. Ocena wniosku o przyjęcie na studia ma charakter łączny i uwzględnia 
kwalifikacje akademickie (posiadanie dyplomu lub stopnia), możliwości 
intelektualne i inne cechy związane z charakterem programu i zawodowymi celami 
danego kandydata. Polityka rekrutacyjna powinna zapewnić pozyskanie 
kandydatów o wystarczających zdolnościach i kwalifikacjach pozwalających na 
ukończenie studiów oraz późniejszy wkład w rozwój dziedziny. 

	  

Program kształcenia pozwala na spełnienie indywidualnych potrzeb, celów i 
aspiracji studentów (w ramach wymogów programowych ustalonych przez szkołę).  
 
Osiągnięcia studentów podlegają systematycznej i wieloaspektowej ocenie. 
 
Studenci posiadają dostęp do doradztwa i pomocy w zdobyciu stażu. 

	  

Studentom zapewnia się możliwość tworzenia organizacji studenckich oraz udziału 
w formułowaniu, modyfikowaniu i wdrażaniu polityk mających wpływ na sprawy 
akademickie i studenckie. 
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STAN D ARD V 

 

AD M IN ISTRACJA  

I  FIN AN SE 

 
Instytucja wchodząc w skład szerszej struktury administracyjnej, powinna być na 
tyle autonomiczna, by samodzielnie określać treści programowe, sposób awansu i 
motywowania pracowników oraz wyboru studentów (w ramach ogólnych 
wytycznych instytucji). Instytucja macierzysta zapewnia odpowiednie zasoby i 
wsparcie administracyjne wymagane do osiągnięcia celów programowych. 
 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, personel i studenci szkoły mają takie same 
możliwości reprezentowania jej w organach decyzyjnych, jak porównywalne 
jednostki w całej instytucji. Relacje administracyjne szkoły z innymi jednostkami 
akademickimi wzmacniają środowisko intelektualne i wspierają interakcje 
interdyscyplinarne. Co więcej, te związki administracyjne zachęcają do uczestnictwa 
w życiu instytucji macierzystej. 
 
Dyrektor programu posiada stanowisko, wynagrodzenie, status i zakres 
kompetencji podobny do dyrektorów podobnych jednostek w instytucji 
macierzystej. Oprócz kwalifikacji akademickich, porównywalnych do kwalifikacji 
obowiązujących kadrę, dyrektor posiada umiejętności przywódcze, 
administracyjne, doświadczenie, a także wykazuje się zrozumieniem osiągnięć w 
dziedzinie oraz w środowisku akademickim, koniecznym do pełnienia obowiązków 
związanych z tym stanowiskiem.  
 
Personel administracyjny oraz pozostały personel szkoły wspiera dyrektora i 
pracowników naukowo-dydaktycznych w wykonywaniu ich obowiązków. Personel 
przyczynia się do realizacji misji szkoły, a także celów programowych.  
 
Instytucja macierzysta zapewnia stałe wsparcie finansowe, wystarczające do 
zapewnienia rozwoju i utrzymania kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i 
informacji naukowej zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w niniejszych 
Standardach. Poziom dostacji odpowiada oczekiwaniom i zapewnia stabilność 
finansową i jest powiązany z liczbą zatrudnionych osób, zasobami edukacyjnymi 
oraz obiektami niezbędnymi do realizacji programu w zakresie nauczania, badań i 
usług. 
 
Wynagrodzenie dla dyrektora programu, pracowników naukowo-dydaktycznych i 
pozostałego personelu ustala się sprawiedliwie, zgodnie z wykształceniem, 
doświadczeniem, zakresem obowiązków i osiągnięciami. Wysokość wynagrodzenia 
jest wystarczająca, by zapewnić pozyskanie, wspieranie i utrzymanie personelu 
niezbędnego do osiągnięcia celów programowych. 
 
Fundusze instytucjonalne na projekty badawcze, rozwój zawodowy, podróże i 
płatne urlopy są dostępne na takich samych zasadach jak w porównywalnych 
jednostkach w całej instytucji. Pomoc finansowa dla studentów od instytucji 
macierzystej dostępna jest na takich samych zasadach jak w porównywalnych 
jednostkach instytucji. 
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3. PREZENTACJA PROGRAMU 

W przypadku, gdy instytucja wnioskująca o akredytację uważa, iż wypełnia wyżej opisane standardy, 
przygotowuje prezentację programu polegającą na bieżącej ewaluacji. Oceniani są wykładowcy, osiągnięcia 
studentów, ogólne efekty kształcenia itp. Wszystkie te informacje wskazują, czy dany program kształcenia 
odnosi sukces, czy też nie. 

Prezentacja programu ma przede wszystkim na celu uzasadnienie, w jaki sposób będzie on spełniał 
wymagane standardy. Opisuje, w jaki sposób uczelnia/instytucja planuje uzyskać akredytację, oraz ma 
służyć jako narzędzie planowania oceny dla szkoły i programu. 

Dokument musi prezentować stan aktualny. Powinien stanowić swoistą analizę wyzwań. W tym celu w 
prezentacji należy wykazać mocne i słabe strony programu kształcenia (wraz z ich genezą), a co 
najważniejsze – pokazać plany i cele dla dalszego rozwoju. 

Nie istnieje szablon takiej prezentacji. Dokument ma być dostosowany do specyfiki instytucji ubiegającej się 
o akredytację, niemniej jednak prezentacja powinna zawierać następujące elementy: 

– rozkład (ang. time-line) przedstawiający zarys programu prezentacji, 

– szkic procesu, jakim szkoła i jej program będą podążać, przygotowując się do przeglądu akredytacyjnego 
(np. przedstawienie struktury komisji, określenie zadań pracowników, powołanie osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie wymaganej dokumentacji itp.), 

– opis szczególnych obszarów, na które będzie położony nacisk w trakcie procesu rewizyjnego, 

– wykaz dokumentów, które zostaną użyte jako świadectwa potwierdzające poszczególne rozwiązania 
pokazane w trakcie prezentacji, oraz forma, w jakiej dokumenty te zostaną udostępnione (np. jedynie na 
miejscu, jako załączniki, w formie elektronicznej itp.). 

Oczekuje się, że w pracach przygotowujących program wezmą udział zarówno władze i pracownicy 
instytucji, jak i studenci oraz absolwenci. Komitet Akredytacyjny spodziewa się również, że do prezentacji 
programu używane będą w większym stopniu narzędzia analityczne niż opisowe. Komitet zachęca do 
korzystania z „próbek” (np. prac studenckich, ze streszczeń, z danych tabelarycznych). Dokument ma być 
zwięzły i spójny. 

 

4. PROCES I PROCEDURA AKREDYTACYJNA 

Staranie się o akredytację jest stosunkowo długą procedurą. W trakcie procesu akredytacyjnego kandydat 
przechodzi przez kilka poziomów i jest mu nadawany różny status. Komitet Akredytacyjny wyróżnił sześć 
takich kategorii: 

– prekandydat (precandidate for accreditation) – wskazuje instytucję i program, która zobowiązała się do 
uzyskania akredytacji ALA, 

– kandydat (candidate for accreditation) – wskazuje, że zgłoszony program jest przygotowany na poddanie 
go dwuletniemu procesowi akredytacji (prezentacji programu, procesowi rewizji i decyzji ALA); programy 
kandydujące nie są umieszczane na liście akredytacyjnej ALA, 

– wstępna akredytacja (initial accreditation) – program został akredytowany po raz pierwszy; może to być 
nowy program lub program istniejący, który został w przeszłości akredytowany np. na innej uczelni, 

– przedłużenie akredytacji (continued accreditation) - program kształcenia cały czas spełnia standardy i 
akredytacja zostaje przedłużona, 
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– warunkowa akredytacja (conditional accreditation) – kategoria ta przypisana jest do programu, w który 
muszą zostać wprowadzone pewne zmiany, w celu „dogonienia” obowiązujących standardów, 

– cofnięcie akredytacji (withdrawn accreditation) – program, który nie jest z jakichś powodów dalej 
akredytowany (niespełnianie standardów, niedotrzymanie zobowiązań finansowych itp.). 

 

4.1. ETAP PIERWSZY (PRECANDIDACY) 

Pierwszym krokiem w staraniu się o akredytację ALA jest ubieganie się o status prekandydata. Wniosek o 
nadanie tego statusu należy składać na ręce przewodniczącego Komitetu Akredytacyjnego. Aplikacja musi 
zawierać następujące dokumenty: 

– list od rektora uczelni wnioskującej o akredytację, w którym zobowiązuje się on do wsparcia nowego 
programu, 

– list od dziekana, 

– raport na temat programu, wykazujący, w jaki sposób jest on zgodny z normami akredytacyjnymi; musi 
zawierać informacje o misji, celach, środkach, planach rekrutacyjnych, zasobach, sprawozdanie finansowe 
dotyczące wsparcia programu oraz projekt budżetu programu, nazwiska osób odpowiedzialnych za 
monitorowanie programu itp., 

– szczegółowy plan, w jaki sposób instytucja osiągnie status kandydata; plan musi zawierać jasno 
określone cele, liczbę wykładowców i liczbę studentów dla poszczególnych lat, metody oceniania, plan 
ewaluacji itp., 

– oświadczenie podpisane przez rektora i dziekana, mówiące o tym, że rozumieją oni, iż status precandidacy 
w żaden sposób nie gwarantuje przeniesienia programu do kategorii kandydata lub przyznania 
akredytacji. 

Zgłoszony do akredytacji program może posiadać status precandidacy do trzech lat. Po tym okresie Komitet 
Akredytacyjny ma możliwość przedłużyć ten czas o kolejne trzy lata. Jeśli po sześciu latach nie notuje się u 
kandydata widocznych postępów, program traci status i musi czekać dwa lata na wznowienie procesu 
akredytacji. Co roku prekandydat zobowiązany jest do przedstawiania COA raportu z postępów w pracach. 
Instytucja o statusie precandidacy zgłaszająca program do akredytacji zobowiązana jest do składania 
bezzwrotnej opłaty za wniosek (1000 $) oraz uiszczania rocznej opłaty (2000 $). 

 

4.2. ETAP DRUGI (KANDYDATURA) 

Po spełnieniu powyższych wytycznych wnioskujący otrzymuje status kandydata, co oznacza, że jest on 
gotowy rozpocząć dwuletni proces rewizji programu kończącego się wydaniem decyzji akredytacyjnej. 
Wniosek o nadanie statusu kandydata należy złożyć na ręce przewodniczącego Komitetu Akredytacyjnego 
ALA i musi on zawierać właściwie takie same dokumenty jak w przypadku ubiegania się o status 
precandidacy. Każdego roku kandydat zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z 
postępów. Programy przechodzące ze statusu precandidacy do kandydata zobowiązane są do uiszczenia 
odpowiedniej opłaty za wniosek (1000 $) oraz opłaty rocznej (862,50 $). 
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4.3. KOLEJNE ETAPY 

Przy przechodzeniu do kolejnego etapu (initial accreditation) ALA wymaga, by instytucja przedstawiła 
dokumenty potwierdzające, że jest uprawomocniona przez stanową placówkę akredytacyjną. Pod koniec 
okresu kandydatury, po podjęciu decyzji, Komitet przeprowadza następujące czynności: 

– udziela initial accredidation 

– podtrzymuje status kandydata lub 

– odmawia initial accredidation. 

Jeśli initial accreditation zostanie przyznana, dostosuje się ją z mocą wsteczną dla poprzedzającego ją roku 
akademickiego, w którym nastąpił proces rewizyjny. Na przykład, jeśli program przeszedł rewizję i 
otrzymał wstępną akredytację w roku akademickim 2009/2010, to absolwenci z roku 2008/2009 są 
absolwentami z akredytowanego programu. 

Programy akredytowane, którym przedłużana jest akredytacja, muszą spełniać odpowiednie standardy. 
Status akredytacji obowiązuje do składania specjalnych raportów statystycznych i co dwa lata raportów 
opisowych (bądź na wezwanie dostarczenie innych dokumentów). Przyjęło się, że rewizja programów 
wcześniej akredytowanych następuje po siedmiu latach. Roczna opłata za akredytowany program wynosi 
862,50 $. 

 

5. PODSUMOWANIE 

ALA nie narzuca konkretnych treści programów kształcenia, niemniej jednak wyznacza ogólne standardy, 
które muszą być spełnione w celu otrzymania akredytacji. Sam proces akredytacyjny jest wieloetapowy i 
wymaga od kandydata dużego zaangażowania. 

Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich umieściło na swojej stronie internetowej ogólnodostępny 
podręcznik Accreditation Process Policies & Procedures, w którym krok po kroku zostały opisane procedury. 
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AUSTRALIA 
Australian Library and Information Association 

(ALIA) 
 

WPROWADZENIE 

Australian Library and Information Association (ALIA) jest stowarzyszeniem skupiającym zawodowe 
środowisko bibliotekarskie. Założona została w 1937 roku jako Australian Institute of Librarians, a następnie 
przekształcona w 1949 roku w Library Association of Australia. W związku z rozszerzeniem rozumienia 
zawodu bibliotekarza od 1989 roku funkcjonuje pod obecną nazwą. 

W celu wypracowania standardów, które wyposażą absolwentów kierunków związanych z 
bibliotekoznawstwem i informacją naukową w odpowiednią wiedzę i możliwości ALIA współpracuje z 
instytucjami zajmującymi się kształceniem bibliotekarzy oraz prowadzi konsultacje z innymi 
zainteresowanymi podmiotami (studentami i pracodawcami). 

 

PROFESJONALNA AKREDYTACJA W AUSTRALII 

Jednym z głównych celów ALIA jest ustanawianie i utrzymywanie odpowiednich standardów 
edukacyjnych dla zawodu bibliotekarza i profesji pokrewnych. Cel ten ALIA osiąga właśnie poprzez 
udzielanie akredytacji. Akredytacja programów kształcenia ma na celu promowanie perfekcji w 
świadczeniu usług edukacyjnych dla bibliotekarzy i pracowników sektora informacyjnego oraz 
zapewnienie, że studenci podejmujący pracę zawodową po zakończeniu kształcenia odnajdą się na rynku 
zawodowym i będą do niego przystosowani. 

Lista programów objętych akredytacją dostępna jest pod adresami: 

http://www.alia.org.au/education/courses/library.technician.html 
http://www.alia.org.au/education/courses/librarianship.html 

 

AKREDYTACJA W PRAKTYCE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przystąpienie do procesu akredytacyjnego jest dobrowolne. Akredytowane są programy zarówno studiów 
pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także kursy zawodowe dające uprawnienia do pracy na stanowisku 
technika bibliotekarza (kryteria uzyskania akredytacji różnią się nieco w tych dwóch przypadkach).  

Typ i forma studiów nie mają znaczenia, akredytacja udzielana jest zarówno programom stacjonarnym, jak i 
kształcenia na odległość (ALIA zakłada jednak, że bez względu na tryb studenci zdobędą taką samą 
wiedzę). Akredytacja zazwyczaj udzielana jest na pięć lat, niemniej jednak może być to okres krótszy. 

Instytucja występująca o akredytację powinna napisać list na ręce dyrektora wykonawczego ALIA (executive 
director). W porozumieniu z instytucją stowarzyszenie określa harmonogram procesu akredytacji. Formalna 
akredytacja może zostać zainicjowana dopiero wtedy, gdy program kształcenia się rozpocznie i zapiszą się 
na niego studenci. 
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2. KRYTERIA 

ALIA nie narzuca programom kształcenia określonych przedmiotów, niemniej jednak muszą one mieścić się 
w ramach zawartych w dokumencie The library and information sector: core knowledge, skills and attributes 
(http://www.alia.org.au/policies/core.knowledge.html). Kryteria dla programów kształcenia na poziomie 
profesjonalnym (kończących się otrzymaniem dyplomu i stopnia akademickiego – bachelor's degree i master's 
degree) oraz kryteria dla kursów dających uprawienia technika bibliotekarza różnią się od siebie. 

Podczas rozpatrywania danego programu stowarzyszenie bierze pod uwagę: 

konstrukcję programu kształcenia (course design), treści programowe (curriculum content), system oceniania 
(assessment), personel (staffing), zasoby (resourcing), mechanizmy gwarantujące jakość (quality assurance 
mechanisms) oraz infrastrukturę (infrastructure). 

 

2.1. Programy kształcenia na poziomie profesjonalnym 

Tabela stanowi tłumaczenie standardów, jakie muszą zostać spełnione przez daną instytucję, aby jej 
program kształcenia został akredytowany przez ALIA. Informacje te dostępne są (w języku angielskim) na 
stronie internetowej ALIA3. Tłumaczenie wykonane zostało przez autorkę Raportu. 

KO N STRUKCJA 
PRO G RAM U 

KSZTAŁCEN IA  

Organizator studiów jest odpowiedzialny za przygotowanie programu 
kształcenia. Program ten może mieć charakter ogólny lub specjalistyczny, ale 
żeby zdobyć akredytację ALIA, programy muszą obejmować podstawowy i 
ogólny zakres wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę wymaganą do 
praktyki w tym sektorze na poziomie wstępnym.  

W przypadku specjalistycznych programów kształcenia mogą być 
wymagane także kwalifikacje w dyscyplinie innej niż bibliotekoznawstwo, 
na przykład akredytowane kwalifikacje nauczycielskie są wymogiem do 
uczestniczenia w kursie dla nauczyciela-bibliotekarza. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 ALIA accreditation of courses: Criteria for the accreditation of first-award courses in library and information management at 
librarian and library technician level. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: 
http://www.alia.org.au/education/courses/criteria.html, [odczyt: 27.04.2012]. 
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TREŚCI 
PRO G RAM O W E 

Kształcenie w zakresie bibliotekoznawstwa i zarządzania wiedzą na 
poziomie profesjonalnym musi: 

• przekazywać podstawową wiedzę i umiejętności na odpowiednim 
poziomie w celu zapewnienia najwyższego standardu praktyki na 
poziomie profesjonalnym, 

• zapewnić praktyczne doświadczenie poprzez zagwarantowanie praktyki 
zawodowej lub inne sposoby, stanowiące zintegrowany składnik 
łączący teorię i praktykę zawodu, 

• zaoferować uczestnikom programu kształcenia możliwość uczestniczenia 
w autentycznych ćwiczeniach, które pozwolą studentom zdobyć 
praktyczne doświadczenie w zakresie usług bibliotecznych i 
informacyjnych, na przykład poprzez praktykę zawodową i pracę przy 
projektach, a także poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów 
bibliotecznych i informacyjnych, 

• opierać się na teoretycznych modelach i przyczyniać się do rozwoju 
umiejętności krytycznego, analitycznego, refleksyjnego i kreatywnego 
myślenia uczestników kursu, 

• zaoferować uczestnikom programu kształcenia możliwości rozwijania 
zrozumienia istotnych metodologii badawczych w celu wspierania 
krytycznej oceny usług bibliotecznych i informacyjnych, zachęcania do 
rozpowszechniania wyników badań poprzez publikacje naukowe, 

• wspierać zaangażowanie w permanentną naukę oraz ciągły rozwój 
zawodowy. 

SYSTEM  O CEN IAN IA 

Program kształcenia musi spełniać odpowiednie standardy oceniania. 
Organizatorzy programów są zobowiązani zagwarantować, że: 

• strategie oceniania i zadania zachęcać będą do gromadzenia wiedzy, a 
także do zdobywania odpowiednich umiejętności potrzebnych do 
wykonywania zawodu, 

• ocenianie jest zgodne z odpowiednimi zarządzeniami i wytycznymi 
dotyczącymi oceniania w szkolnictwie wyższym, 

• instrumenty oceniania są wiążące, rzetelne, sprawiedliwe i możliwe do 
zrealizowania, 

• uczestnicy programu kształcenia odgrywają aktywną rolę w ocenianiu, 
• zapewniony jest odpowiedni nadzór nad tymi elementami programu 

kształcenia, które polegają na nauce w środowisku pracy, 
• wykorzystywane są zróżnicowane podejścia do oceniania, 
• uczestnicy otrzymują informacje zwrotne regularnie i terminowo. 
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PERSO N EL 

Instytucja odpowiedzialna za organizację szkolenia musi zagwarantować, że: 

• liczba i poziom personelu uprawnionego do nauczania i prowadzenia 
zajęć są odpowiednie, 

• pracownicy dydaktyczni posiadają odpowiednie kwalifikacje 
akademickie i zawodowe, doświadczenie w nauczaniu i w pracach 
naukowych oraz wykazuje się dużym zaangażowaniem i 
poświęceniem, 

• dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu i poświęceniu zespołu 
nauczycieli, program kształcenia ściśle związany jest z obecnymi i 
pojawiającymi się potrzebami występującymi w zawodzie 
bibliotekarza, 

• koordynacja programu kształcenia polega na obecności przynajmniej 
jednego pełnoetatowego pracownika, który planuje nauczanie i 
ćwiczenia, doradza i pomaga uczestnikom studiów. 

ZASO BY 

Instytucja oferująca program kształcenia powinna zapewnić: 

• materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczestników studiów wspierające 
proces kształcenia dostosowane do różnych stylów nauczania, 
zapewniające standardy i jakość nauczania odpowiednie dla poziomu 
akademickiego, pomagające uczestnikom programu we wzięciu 
odpowiedzialności za ich własną naukę, 

• odpowiednie pomieszczenia, sprzęt i środki finansowe potrzebne do 
przeprowadzenia zajeć bez względu na ich formę, 

• odpowiednie wsparcie administracyjne i urzędowe, 
• współpracę i aktywne zaangażowanie pracowników biblioteki instytucji 

organizującej program kształcenia dla zapewnienia uczestnikom 
programu kształcenia dostępu do zasobów informacyjnych, aby pomóc 
im w nauce, 

• odpowiedni dostęp do usług bibliotecznych i informacyjnych, zasobów 
ICT oraz innych wykorzystywanych w nauczaniu i zdobywaniu 
wiedzy, które odpowiednio wspierają tok nauczania i mają pozytywny 
wkład w naukę uczestników programu kształcenia, 

• możliwość korzystania przez studentów z bibliotek i różnego rodzaju 
agencji informacji w celu wykonywania projektów i odbywania 
praktyk, 

• stosowne mechanizmy wspomagające konsultacje pomiędzy 
organizatorami studiów i przedstawicielami zawodu (praktykami). 

M ECH AN IZM Y 
G W ARAN TUJĄCE 

JAKOŚĆ  

Organizatorzy programu kształcenia muszą wykazać, że posiadają stosowne 
mechanizmy wspierające tok nauczania oraz gwarantujące jakość. Mogą one 
obejmować: 

• procesy i procedury przeprowadzania programu kształcenia, 
• mechanizmy konsultacji pomiędzy organizatorami kształcenia i 

przedstawicielami zawodu (praktykami), 
• określone metody oceniania treści i realizacji programu kształcenia. 
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IN FRASTRUKTURA 

Jednostka oferująca program kształceniajest zobowiązana do: 

• rozwijania wsparcia badań oraz czynności pokrewnych, 
• zagwarantowania, że program odzwierciedla strategiczny kierunek 

jednostki macierzystej, 
• określenia i zgromadzenia odpowiednich mechanizmów konsultacji. 

 
 
 
 

 

2.2. Program kształcenia na poziomie technik bibliotekarz 

Tabela stanowi tłumaczenie standardów, jakie muszą zostać spełnione przez daną instytucję, aby jej 
program kształcenia został akredytowany przez ALIA. Informacje te dostępne są (w języku angielskim) na 
stronie internetowej ALIA4. 

KO N STRUKCJA 
PRO G RAM U 

KSZTAŁCEN IA  

Organizator programu kształcenia jest odpowiedzialny za jego projekt. 
Akredytowane programy kształcenia na poziomie technik bibliotekarz 
muszą być równe przynajmniej Poziomowi 5 (dyplom) Australian 
Qualifications Framework (Australijskie Ramy Kwalifikacji) i mogą 
obejmować te, które były rozwijane przy zastosowaniu zatwierdzonego 
Museums and Library/Information Serivces National Training Package 
(Pakietu Krajowych Szkoleń Usług Muzealnych i 
Bibliotecznych/Informacyjnych) lub jego odpowiednika. 

TREŚCI 
PRO G RAM O W E 

Programy kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i zarządzania wiedzą 
na poziomie technik bibliotekarz muszą: 

• przekazywać podstawową wiedzę oraz umiejętności na poziomie 
zapewniającym przygotowanie do zawodu technika bibliotekarza, 

• łączyć praktyczne doświadczenie i projekty realizowane w środowisku 
pracy jako składnik strategii uczenia się, 

• wspierać angażowanie w uczenie się przez całe życie oraz ciągły rozwój 
zawodowy. 

SYSTEM  O CEN IAN IA 

Programy muszą spełniać standardy rekomendowane przez the National 
Industry Training Package (Krajowy Pakiet Kursów Zawodowych). 
Organizatorzy kursów muszą zagwarantować, że: 

• procesy oceniania są zgodne z kwalifikacjami na Poziomie 5, określonymi 
w The National Industry Training Package, 

• instrumenty oceniania są wiążące, rzetelne, sprawiedliwe i możliwe do 
zrealizowania, 

• uczestnicy programu kształcenia odgrywają aktywną rolę w ocenianiu, 
• zapewniony jest odpowiedni nadzór nad tymi elementami kursu, które 

polegają na nauce poprzez praktykę, 
• wykorzystywane są zróżnicowane podejścia do oceniania, 
• uczestnicy otrzymują informacje zwrotne regularnie i terminowo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 ALIA accreditation of courses: Criteria for the accreditation of first-award courses in library and information management at 
librarian and library technician level. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: 
http://www.alia.org.au/education/courses/criteria.html, [odczyt: 27.04.2012]. 
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PERSO N EL 

Instytucja odpowiedzialna za organizację programu kształcenia musi 
zagwarantować, że: 

• liczba i poziom personelu uprawnionego do nauczania i prowadzenia 
zajęć są odpowiednie, 

• kadra nauczycielska posiada odpowiednie kwalifikacje akademickie i 
zawodowe, doświadczenie w nauczaniu i w pracach naukowych oraz 
wykazuje się dużym wkładem i poświęceniem, 

• dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu i poświęceniu zespołu 
nauczycieli, program kształcenia ściśle związany jest z obecnymi i 
pojawiającymi się potrzebami występującymi w zawodzie technika 
bibliotekarza, 

• koordynacja programu kształcenia polega na obecności przynajmniej 
jednego pełnoetatowego pracownika, który planuje nauczanie i 
ćwiczenia, doradza i pomaga uczestnikom programu. 

ZASO BY 

Instytucja oferująca program kształcenia powinna zapewnić: 

• materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczestników studiów wspierające 
prcoes kształcenia, dostosowane do różnych stylów nauczania, 
zapewniające standardy i jakość nauczania odpowiednie dla poziomu 
akademickiego, pomagające uczestnikom programu we wzięciu 
odpowiedzialności za ich własną naukę, 

• odpowiednie pomieszczenia, sprzęt i środki finansowe potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć bez względu na ich formę, 

• odpowiednie wsparcie administracyjne i urzędowe, 
• współpracę i aktywne zaangażowanie kadry bibliotecznej instytucji w 

celu zapewnienia uczestnikom programu kształcenia dostępu do 
zasobów informacyjnych, aby pomóc im w nauce, 

• odpowiedni dostęp do usług bibliotecznych i informacyjnych, zasobów 
ICT oraz innych wykorzystywanych w nauczaniu i zdobywaniu 
wiedzy, które odpowiednio wspierają tok nauczania i mają pozytywny 
wkład w naukę uczestników programu kształcenia, 

• możliwość korzystania przez studentów z bibliotek i różnego rodzaju 
agencji informacji w celu wykonywania projektów i odbywania 
praktyk, 

• stosowne mechanizmy wspomagające konsultacje pomiędzy 
organizatorami studiów i przedstawicielami zawodu (praktykami). 

M ECH AN IZM Y 
G W ARAN TUJĄCE 

JAKOŚĆ  

Organizatorzy programu kształcenia muszą wykazać, że posiadają stosowne 
mechanizmy gwarantujące jakość. Mogą one obejmować: 

• procesy i procedury przeprowadzania kursu, 
• mechanizmy konsultacji pomiędzy organizatorami programu  

i przedstawicielami zawodu (praktykami), 
• określone metody wykorzystywane w regularnym ocenianiu treści  

i realizacji programu kształcenia. 

IN FRASTRUKTURA 

Jednostka oferująca program musi: 

• zagwarantować, że odzwierciedla on strategiczny kierunek jednostki 
macierzystej, 

• określić i zgromadzić odpowiednie mechanizmy konsultacji. 
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3. PROCES AKREDYTACYJNY 

 Proces składa się z trzech etapów: 

a) przegląd dokumentacji i wizyta w instytucji poddającej się akredytacji przez wyznaczonych 
specjalistów, 

b) roczny przegląd programów kształcenia, 

c) ponowna akredytacja programów kształcenia na zaproszenie instytucji na koniec okresu akredytacji 
bądź jeżeli w programie zostały dokonane zmiany. 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

ALIA nie narzuca konkretnych treści w programie kształcenia, niemniej jednak wyznacza ogólne standardy, 
które muszą być spełnione w celu otrzymania akredytacji. ALIA akredytuje zarówno programy studiów 
wyższych, jak i programy kursów zawodowych. 

Celem programów kształcenia na poziomie profesjonalnym jest przygotowanie jego uczestników do 
projektowania, planowania, opracowywania, zarządzania, oceniania i świadczenia usług bibliotecznych i 
informacyjnych spełniających potrzeby klientów, a także pomoc w rozwijaniu umiejętności samodzielnego 
zdobywania potrzebnych informacji. 

W przeciwieństwie do wcześniej omawianych stowarzyszeń ALIA nie posiada w swoich strukturach 
oddzielnej komisji czy rady odpowiadającej za akredytację. 

Ogólne kryteria i wytyczne dotyczące samego procesu akredytacji dostępne są na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 
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PODSUMOWANIE 
 
Instytucje poddając się procesowi akredytacji i uzyskując pozytywny rezultat, dają sygnał potencjalnym 
studentom, że podjęte przez nich studia czy kursy zawodowe spełniają najwyższe standardy i przygotowują 
absolwentów do pracy w wybranej profesji. Akredytacja udzielana jest przez uprawnioną instytucję 
akredytującą i jest procesem dobrowolnym. 
 
W przypadku akredytacji udzielanych przez CILIP, ALA i ALIA, można zaobserwować wiele podobieństw. 
W każdym z opisywanych przypadków poddanie się procesowi akredytacyjnemu jest dobrowolne oraz 
okresowe. Czas, na jaki przyznana jest akredytacja, wynosi pięć lat (Wielka Brytania i Australia) lub siedem 
lat (Stany Zjednoczone). Warto zaznaczyć, że wszystkie trzy stowarzyszenia kładą nacisk na zdobycie 
umiejętności praktycznych. Zalecane jest odbycie praktyk zawodowych lub zapoznanie się z zawodem za 
pośrednictwem doświadczonych przedstawicieli zawodu.  
 
W Australii i w Wielkiej Brytanii, akredytacji poddawane są programy kształcenia, zarówno szkół wyższych 
(studia I i II stopnia), jak i programy instytucji prowadzących kursy zawodowe.  
W USA proces ten dotyczy tylko szkół wyższych i prowadzonych przez nie studiów II stopnia. 
 
Każda instytucja akredytująca ma wypracowane swoje własne procedury i standardy akredytacyjne, 
opracowane przez zespoły ekspertów. Warto jednak zwrócić uwagę, że wszystkie trzy stowarzyszenia 
wyznaczają kryteria orientacyjne, które nie mają charakteru normatywnego. 
 
Tabela. Standardy oceniane w trakcie procesu akredytacyjnego 
 

Wielka Brytania 
(CILIP) 

Stany Zjednoczone 
(ALA) 

Australia 
(ALIA) 

głównie oceniana jest konstrukcja 
programu kształcenia 

ocena wielopłaszczyznowa ocena wielopłaszczyznowa 

- wiedza 
- struktury koncepcyjne 
- dokumentacja 
- użytkownik/klient 
- informacje 
- zbiory i źródła informacji 
- praktyki zawodowe 
- treści programowe 
- przenoszenie umiejętności 

- misja, cele i ich realizacja 
- program kształcenia  
- pracownicy naukowo-

dydaktyczni 
- studenci 
- administracja i finanse 

- konstrukcja programu 
kształcenia 

- treści programowe  
- system oceniania 
- personel 
- zasoby 
- mechanizmy gwarantujące 

jakość 
- infrastruktura 

 
W Wielkiej Brytanii oceniana jest przede wszystkim konstrukcja programu kształcenia. CILIP zwraca uwagę 
na szerszy kontekst funkcjonowania instytucji. Ocenia zaangażowanie całej jednostki administracyjnej (np. 
uniwersytetu), doświadczenie i profesjonalizm pracowników naukowych, a także kontakty ze środowiskiem 
zawodowym. 
 
W Stanach Zjednoczonych ocena jest wielopłaszczyznowa. Komitet Akredytacyjny sprawdza, czy w 
programie kształcenia znajdują się odpowiednie treści, ale równie ważne są inne aspekty, jak dobór 
pracowników naukowo-dydaktycznych, polityka względem studentów, administracja i finanse. W USA 
instytucja występująca o akredytację musi przede wszystkim spełniać te standardy, aby następnie móc 
dokonać samooceny i przedstawić ją Komitetowi Akredytacyjnemu w formie prezentacji. 
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W Australii, podobnie jak w USA, akredytacja obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania. Oceniana jest 
zarówno konstrukcja i treści programów kształcenia, jak i personel, system oceniania oraz dostępna 
infrastruktura. 
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