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Wstęp

Dynamiczny rozwój środowiska informacyjnego i usług informacyjnych oraz rosną-
ca konkurencja Internetu, przemiany w funkcji społecznej bibliotek, a także stałe 
unowocześnianie praktyki bibliotekarskiej, poprzez zastosowanie nowych udogod-
nień technologicznych, sprawiają, że bibliotekarze są zobowiązani do  ustawiczne-
go zdobywania nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu 
na wysokim poziomie i zaspokajania potrzeb czytelników i użytkowników. 

Mnogość dostępnych usług szkoleniowych oraz zróżnicowanie ich organizato-
rów, celów dydaktycznych i zakresu tematycznego w znaczącym stopniu utrudnia 
podejmowanie decyzji o wyborze szkolenia. Z drugiej strony potencjalni odbiorcy 
usług szkoleniowych nie zawsze wiedzą, czego oczekiwać od organizatora szkole-
nia i jakimi przesłankami się kierować przy jego wyborze. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich proponuje wprowadzenie akredytacji profe-
sjonalnej oraz systemu oceny usług szkoleniowych, mających na celu potwierdze-
nie wysokiej jakości usług  szkoleniowych w zakresie bibliotekarstwa, biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej, świadczonych zarówno przez instytucje funk-
cjonujące w formalnym systemie kształcenia, jak i przez biblioteki oraz publiczne  
i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.

Inspiracją i źródłem dobrych praktyk w zakresie wprowadzenia systemu akredytacji 
profesjonalnej były rozwiązania w tym zakresie stosowane przez Chartered Insti-
tute of Library and Information Professionals (CILIP), działający głównie na obsza-
rze Wielkiej Brytanii, American Library Association (ALA), akredytujący programy 
amerykańskie i kanadyjskie, oraz Australian Library and Information Association 
(ALIA). Wykorzystane zostały także doświadczenia uzyskane przez twórców Mało-
polskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Opracowane przez SBP standardy akredytacji profesjonalnej oraz związany z nią 
system oceny odnoszą się do krótkich form edukacyjnych, jak kurs dokształcający, 
seminarium, staż itp., obejmowanych wspólnym terminem „usługa szkoleniowa”, 
których celem jest zapewnienie uczestnikom osiągnięcia efektów kształcenia zwią-
zanych z aktualizacją wiedzy profesjonalnej i/lub nabyciem nowych umiejętności 
i kompetencji społecznych niezbędnych do rozwoju zawodowego w zakresie biblio-
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tekarstwa i działalności informacyjnej. Akredytacji mogą być poddawane zarówno 
usługi szkoleniowe realizowane w formie wymagającej bezpośredniego kontaktu 
nauczyciela i uczestników, jak i z zastosowaniem technik i narzędzi kształcenia na 
odległość. Przyznanie usłudze szkoleniowej akredytacji profesjonalnej SBP stanowi 
gwarancję spełnienia standardów wysokiej jakości.

Na system akredytacji profesjonalnej SBP składają się następujące elementy:

 » Standardy akredytacji profesjonalnej SBP

 » Kryteria oceny usługi szkoleniowej wraz z przypisaną do każdego 
z kryteriów listą sprawdzającą spełnienie standardów

 » Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia akredytacji

 » Zestaw procedur akredytacyjnych

 » Rejestr usług szkoleniowych akredytowanych przez SBP
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Standardy akredytacji profesjonalnej SBP

Standardy Wskaźniki

I. Standardy dotyczące programu kształcenia

I.1 Organizator szko-
lenia opracował 
spójną koncepcję 
szkolenia

I.1.1 . cele i zakres tematyczny szkolenia zostały zdefiniowane przy udzia-
le interesariuszy wewnętrznych (organizator szkolenia, kadra nauczająca) 
oraz interesariuszy zewnętrznych (potencjalni odbiorcy szkolenia) i są 
zgodne z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców i uczestników szkole-
nia

I.1.2. zostały określone efekty kształcenia osiągane przez uczestników na 
zakończenie szkolenia, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych

I.1.3. efekty kształcenia są zgodne z aktualnym stanem wiedzy  
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz zapewniają uzy-
skanie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych we współcze-
snej praktyce bibliotekarskiej i informacyjnej

I.1.4. sposób określenia efektów kształcenia pozwala na weryfikację i oce-
nę stopnia ich osiągnięcia przez uczestników po zakończeniu szkolenia 

I.1.5. nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów kształcenia przez 
uczestników szkolenia został poprawnie oszacowany i został do niego do-
stosowany czas trwania szkolenia

I.1.6. metodyka kształcenia oraz sposoby i techniki weryfikacji efektów 
kształcenia są adekwatne do zakładanych efektów kształcenia

I.2 Organizator szko-
lenia systematycznie 
monitoruje i doskonali 
program kształcenia

I.2.1. przeprowadzane są okresowe przeglądy programu kształcenia,  
w których biorą udział interesariusze wewnętrzni (organizator szkolenia, 
kadra nauczająca) oraz interesariusze zewnętrzni (potencjalni odbiorcy 
szkolenia, pracodawcy )

I.2.2. po każdej edycji szkolenia dokonywana jest ocena osiągania przez 
uczestników zakładanych efektów kształcenia

I.2.3. w okresie od trzech do sześciu  miesięcy po zakończeniu danej edy-
cji szkolenia dokonywana jest ewaluacja efektów osiągniętych przez jej 
uczestników, dokonywana przez przełożonych uczestników tej edycji szko-
lenia

I.2.4. podejmowane są działania mające na celu aktualizację programu 
kształcenia  w celu dostosowania jego zakresu tematycznego do nowych 
treści, metod, technik, narzędzi związanych z problematyką kursu oraz 
podniesienie poziomu skuteczności szkolenia
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II. Standardy dotyczące kadry nauczającej

II.1 Organizator szko-
lenia dba o dobór 
odpowiedniej kadry 
nauczającej

II.1.1. kwalifikacje oraz udokumentowany dorobek naukowy i/lub zawodo-
wy kadry nauczającej są adekwatne do zakresu tematycznego szkolenia 
i zakładanych efektów kształcenia

II.1.2. kadra prowadząca szkolenie posiada  doświadczenie dydaktyczne

II.1.3. członkowie kadry nauczającej są oceniani przez uczestników każdej 
edycji szkolenia co najmniej w zakresie poziomu merytorycznego przygo-
towania w zakresie problematyki szkolenia oraz  posiadanych kompetencji 
dydaktycznych

II.1.4. prowadzone są okresowe przeglądy kadry szkoleniowej obejmujące 
wyniki ocen uczestników szkoleń oraz rozwój profesjonalny i/lub naukowy 
oraz dydaktyczny członków  kadry nauczającej

II.1.5. członkowie kadry nauczającej uzyskujący w wyniku przeglądu niskie 
oceny nie są rekrutowani do prowadzenia kolejnych edycji szkoleń

III. Standardy dotyczące weryfikacji, oceny  i potwierdzania efektów kształcenia osiągniętych przez 
uczestników szkolenia

III.1 Organizator 
szkolenia opracował 
zasady oraz określił 
kryteria weryfikacji i 
oceny efektów kształ-
cenia

III.1.1. metody i techniki weryfikacji i oceny efektów kształcenia są ade-
kwatne do zakładanych efektów kształcenia i umożliwiają sprawdzenie 
i ocenę każdego z zakładanych efektów

III.1.2. w czasie przewidzianym na weryfikację i ocenę efektów kształcenia 
możliwe jest sprawdzenie i ocena stopnia osiągnięcia każdego z zakłada-
nych efektów kształcenia u każdego  
z uczestników szkolenia

III.1.3. stosowane są zróżnicowane metody i techniki weryfikacji umożli-
wiające kompleksowe i wieloaspektowe sprawdzenie stopnia osiągnięcia 
efektów kształcenia przez uczestników szkolenia

III.1.4. dokonywane są okresowe przeglądy stosowanych metod  
i technik weryfikacji oraz kryteriów oceny efektów kształcenia, których wy-
niki są wykorzystywane do doskonalenia tych metod, szczególnie w zakre-
sie ich wiarygodności i rzetelności 

III.1.5. uczestnicy szkolenia uzyskują informacje zwrotną   
o osiągniętych efektach na każdym etapie szkolenia

III.1.6. w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji osiągniętych efektów 
kształcenia uczestnik szkolenia może poddać się powtórnej weryfikacji

III.1.7. w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji każdy uczestnik 
otrzymuje na zakończenie szkolenia zaświadczenie  
o ukończeniu szkolenia zawierające w szczególności nazwę, datę odby-
cia i czas trwania szkolenia, wyszczególnienie tematyki, uzyskane efekty 
kształcenia, stosowane metody weryfikacji, potwierdzenie osiągnięcia efek-
tów kształcenia
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III.2 Organizator 
szkolenia opublikował 
zasady weryfikacji i 
oceny efektów kształ-
cenia

III.2.1. zasady oraz kryteria weryfikacji i oceny efektów kształcenia są 
dostępne publicznie na stronie WWW organizatora szkolenia oraz w ma-
teriałach informacyjnych adresowanych do potencjalnych odbiorców oferty 
szkoleniowej

III.2.2. informacje o rodzaju i zawartości dokumentu potwierdzającego 
ukończenie szkolenia i uzyskanie efektów kształcenia  są dostępne pu-
blicznie na stronie WWW organizatora szkolenia oraz w materiałach infor-
macyjnych adresowanych do potencjalnych odbiorców oferty szkoleniowej

IV. Standardy dotyczące organizacji szkoleń, obsługi i wsparcia uczestników oraz bazy szkoleniowej

IV.1 Organizator 
szkoleń przekazuje 
uczestnikom informa-
cje istotne dla uczest-
nictwa w szkoleniach

IV.1.1. w informacji przekazywanej uczestnikom szkolenia określono za-
kres, cel szkolenia, kwalifikacje kadry szkoleniowej  
i stosowane metody

IV.1.2. informacje przekazywane są w sposób gwarantujący łatwość zapo-
znania się z nimi przez uczestników, dostępność

IV.1.3. informacje przekazywane są zarówno przed szkoleniami, w fazie ich 
planowania, (jako oferta szkoleniowa) jak i w trakcie ich trwania

IV.1.4. organizator szkoleń informuje o czasie i miejscu ich organizacji,  
o gwarantowanym komforcie sal szkoleniowych, o ich technicznym wypo-
sażeniu, możliwości skorzystania z bufetu, dojazdu do miejsca szkolenia

IV.2 Organizator 
szkoleń zapewnia 
komfortowe warunki 
szkolenia oraz wysoki 
poziom techniczne-
go wyposażenia sal 
szkoleniowych

IV.2.1. wielkość pomieszczeń i ich wewnętrzny układ jest odpowiedni 
do liczby uczestników przy założeniu min. 50 m² na grupę warsztatową, 
gwarantuje możliwość odpowiedniego do potrzeb  ustawienia krzeseł oraz 
swobodny kontakt wzrokowy pomiędzy uczestnikami

IV.2.2. pomieszczenia są wentylowane, posiadają techniczną możliwość 
utrzymania w nich odpowiedniej temperatury

IV.2.3. lokal szkoleniowy stwarza możliwość zorganizowania posiłków 
w trakcie przerw

IV.2.4. położenie lokalu jest dogodne, zapewnia łatwy dojazd, możliwość 
zakwaterowania uczestników i skorzystania z parkingu

IV.2.5. wyposażenie techniczne sal szkoleniowych jest odpowiednie do 
rodzaju zajęć, metodyki ich prowadzenia oraz wielkości sal szkoleniowych

IV.2.6. organizator stosuje urządzenia techniczne w stopniu gwarantują-
cym efektywność szkoleń

IV.3 Planowanie czasu 
odbywania zajęć 
szkoleniowych za-
pewnia higienę pracy 
umysłowej

IV.3.1. zajęcia odbywają się w cyklach nie dłuższych niż 5 dni

IV.3.2. dziennie uczestnicy biorą udział w nie więcej niż ośmiu godzinach 
zajęć (8x45 min), przy minimum trzech przerwach piętnastominutowych po 
każdych dziewięćdziesięciu minutach zajęć

IV.3.3. odstąpienie od określonego wyżej układu zajęć jest możliwe tylko 
w przypadkach, gdy jest to uzasadnione przyjętym celem lub metodyką ich 
prowadzenia
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IV.4 Organizator 
szkoleń zapewnia 
uczestnikom dostęp 
do materiałów szko-
leniowych, do źródeł 
wiedzy z danego 
zakresu

IV.4.1. zapewniono dostęp do materiałów szkoleniowych w formie druko-
wanej lub online, ewentualnie w obydwu formach jednocześnie

IV.4.2. dokonywane są okresowe przeglądy materiałów szkoleniowych ma-
jące na celu ich aktualizację, stosownie do doskonalenia programu szkole-
nia

IV.4.3. organizator szkolenia posiada własną systematycznie aktualizowa-
ną biblioteczkę z publikacjami z zakresu prowadzonych szkoleń lub  infor-
muje uczestnika o dostępie do takich publikacji w innej bibliotece

IV.5 Organizator 
szkolenia zapewnia 
elastyczność w dosto-
sowaniu organizacji 
szkoleń do potrzeb 
uczestników

IV.5.1. istnieje możliwość zgłaszania przez uczestników ich oczekiwań 
związanych z organizacją szkoleń przed ich rozpoczęciem

IV.5.2. w trakcie szkoleń, na każdym ich etapie prowadzi się ewaluację, 
gromadzi  i analizuje informację zwrotną dotyczącą organizacji szkoleń  
i uwzględnia wyniki ewaluacji w projektowaniu kolejnego etapu szkolenia

V. Standardy dotyczące zarządzania jakością

V.1 Organizator szko-
leń stosuje procedury 
gwarantujące wysoki 
poziom merytoryczny 
i jakość organizacji 
szkolenia

V.1.1. wyznaczona została osobę sprawująca nadzór merytoryczny nad 
szkoleniem, określono jej kompetencje i zakres odpowiedzialności 

V.1.2. opracowane zostały  zasady podziału kompetencji i zakresu odpo-
wiedzialności między osobami zajmującymi się organizacją szkolenia

V.1.3. opracowane zostały procedury zatwierdzania, okresowych przeglą-
dów i oceny programów szkoleń oraz zmiany programów lub ich wycofania

V.1.4. opracowane zostały procedury okresowych przeglądów  
i oceny materiałów szkoleniowych oraz ich zmiany lub wycofania

V.1.5. opracowane zostały procedury rekrutacji i kryteria doboru kadry na-
uczającej oraz okresowej oceny jej członków

V.1.6. opracowane zostały procedury oceny uczestników szkoleń w zakre-
sie uzyskania zakładanych efektów kształcenia

V.1.7. opracowane zostały procedury ewaluacji szkoleń przez ich uczestni-
ków oraz przełożonych uczestników szkoleń  
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V.2 Organizator szko-
leń prowadzi doku-
mentację działalności 
szkoleniowej

V.2.1. opis każdego z prowadzonych szkoleń sporządzony zgodnie z usta-
lonym przez organizatora wzorem, obejmujący w szczególności cel szko-
lenia, zakładane efekty kształcenia, stosowane metody kształcenia oraz 
weryfikacji i oceny efektów kształcenia, zasady zaliczenia szkolenia oraz 
uzyskania dokumentu poświadczającego jego ukończenie, tematykę, czas 
trwania szkolenia oraz wykaz członków kadry nauczającej jest przechowy-
wany przez organizatora szkolenia

V.2.2. prowadzona jest dokumentacja okresowych przeglądów programów 
szkoleń oraz wprowadzonych do programu udoskonaleń

V.2.3. prowadzona jest dokumentacja okresowych przeglądów kadry na-
uczającej oraz ich wyników

V.2.4. opracowywane i przechowywane są raporty z ocen szkoleń dokony-
wanych przez uczestników szkoleń

V.2.5. prowadzona jest dokumentacja weryfikacji i oceny efektów kształce-
nia w postaci protokołów zaliczeń i egzaminów, jeżeli są one przewidziane 
w programie szkolenia

V.2.6. prowadzony jest rejestr wydanych dokumentów potwierdzających 
ukończenie szkolenia (zaświadczeń, certyfikatów, świadectw itp.)

Kryteria oceny usługi szkoleniowej

W procesie akredytacji usługa szkoleniowa jest oceniana z punktu widzenia czte-
rech kryteriów:

 » Program kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności 
określenia efektów kształcenia oraz ich zgodności z aktualnym stanem 
wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz osią-
gnięciami praktyki bibliotekarskiej i informacyjnej, a także przydatności 
we współczesnej działalności bibliotecznej i informacyjnej 

 » Kadra dydaktyczna, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji mery-
torycznych jej członków oraz adekwatności tych kwalifikacji do zakresu 
tematycznego usługi szkoleniowej oraz zakładanych efektów kształce-
nia, a także umiejętności i doświadczenia dydaktycznego

 » Organizacja usługi szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wsparcia dydaktycznego dla uczestników oraz stanu infrastruktury 
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materialnej i dydaktycznej 

 » Zapewnienie i doskonalenie jakości usługi szkoleniowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wykorzystywanych procedur zapewnienia i oceny 
jakości oraz wykorzystania jej wyników do doskonalenia różnych aspek-
tów usługi szkoleniowej.

Do każdego z kryteriów oceny przyporządkowano listę sprawdzającą spełnienie 
standardów (zamieszczoną we wzorach dokumentacji niezbędnej do przepro-
wadzenia akredytacji) oraz wyznaczono minimalne progi warunkujące uzyskanie 
oceny dostatecznej w obrębie określonego standardu.

Wzory dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
akredytacji

Wzór raportu samooceny usługi szkoleniowej sporządzany przez instytucję 
kształcącą.

Dane podstawowe:

 » Nazwa usługi szkoleniowej 

 » Nazwa i adres organizatora usługi szkoleniowej

 » Imię, nazwisko, dane kontaktowe osoby sprawującej nadzór meryto-
ryczny nad usługą szkoleniową wraz z zakresem jej obowiązków

 » Czas trwania usługi szkoleniowej

 » Miejsce, w którym organizowana jest usługa szkoleniowa

 » Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniu

 » Limit liczby uczestników jednej edycji szkolenia

 » Liczba osób które zostały przyjęte na szkolenie i które ukończyły szkole-
nie dla 3 do 5 edycji szkolenia poprzedzających wystąpienie z wnioskiem 
o udzielenie akredytacji (tylko w przypadku gdy akredytacja dotyczy 
szkoleń już prowadzonych)

 » Sposób odbywania szkolenia 
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Program kształcenia (do 5000 znaków):

 » Cele dydaktyczne i efekty kształcenia wraz z krótka informacją o procesie 
opracowania programu kształcenia i charakterystyką udziału poszcze-
gólnych grup interesariuszy w tworzeniu programu kształcenia 

 » Charakterystyka zakresu tematycznego szkolenia

 » Plan szkolenia (podział na jednostki dydaktyczne i formy zajęć oraz 
określenie czasu ich trwania)

 » Metody kształcenia

 » Metody weryfikacji efektów kształcenia wraz z przykładami zadań 
wykonywanych przez uczestników szkolenia

 » Wykaz lektury podstawowej i uzupełniającej zalecanej uczestnikom 
szkolenia

 » Warunki uzyskania  świadectwa ukończenia szkolenia

 
Kadra dydaktyczna:

 » Wykaz osób prowadzących szkolenie wraz z określeniem tytułu zawo-
dowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego oraz krótką charak-
terystyką dorobku zawodowego i/lub naukowego ze szczególnym 
podkreśleniem jego związku z problematyką szkolenia oraz doświad-
czenia dydaktycznego

 » Organizacja szkolenia (do 3000 znaków)

 » Wykaz osób odpowiedzialnych za organizację szkolenia wraz z określe-
niem ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności

 » Charakterystyka pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktycz-
ne (możliwości dojazdu, powierzchnia, oświetlenie, zaplecze sanitarne  
i gastronomiczne), wyposażenia (sprzęt komputerowy, dostęp do Inter-
netu, projektor multimedialny, tablica multimedialna itp.) 

 » Charakterystyka pomocy dydaktycznych (materiały dydaktyczne, specja-
listyczne oprogramowanie)

 » Czas trwania cyklu zajęć oraz ich harmonogram ze szczególnym 
uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych w ciągu dnia, przerw, 
rozplanowania sprawdzianów, testów i egzaminów

 » Działania instytucji dostarczającej usługi szkoleniowej w zakresie (do 
5000 znaków):

 » Zatwierdzania, prowadzenia okresowych przeglądów i oceny progra-
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mów kształcenia oraz sposobów wykorzystania wyników oceny (wraz 
z przykładami)

 » Przeprowadzania weryfikacji i oceny efektów kształcenia osiąganych 
przez uczestników szkolenia oraz przez ich przełożonych

 » Rekrutacji kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia, okresowej 
oceny jej członków oraz wykorzystania wyników oceny (wraz z przykła-
dami)

 » Ewaluacji kadry dydaktycznej przez uczestników szkolenia oraz sposo-
by wykorzystania wyników ewaluacji (wraz z przykładami)

 » Zatwierdzania i prowadzenia okresowego przeglądu materiałów szkole-
niowych oraz sposobów wykorzystania jego wyników (wraz z przykła-
dami)

 » Polityki informacyjnej instytucji dostarczającej usługi szkoleniowej, 
stosowanych form i narzędzi informowania oraz sposobów dokumen-
towania prowadzenia usługi szkoleniowej i jej rezultatów (wraz z przy-
kładami)



Wzór raportu  z oceny usługi szkoleniowej sporządzany  przez zespół oceniający wraz z listą 
sprawdzającą spełnienie standardów akredytacji profesjonalnej SBP

Kryterium 
oceny

Standard Stopień spełnienia standardu Uwagi

W pełni W wystar-
czającym 
stopniu

Niespeł-
niony

1. Program 
kształcenia

I.1.1. Cele i zakres tematyczny szkolenia zostały 
zdefiniowane przy udziale interesariuszy wewnętrz-
nych (organizator szkolenia, kadra nauczająca) oraz 
interesariuszy zewnętrznych (potencjalni odbiorcy 
szkolenia) i są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami 
pracodawców i uczestników szkolenia

I.1.2. zostały określone efekty kształcenia osiągane 
przez uczestników na zakończenie szkolenia, ujęte 
w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych

I.1.3. efekty kształcenia są zgodne z aktualnym sta-
nem wiedzy z zakresu informacji naukowej i bibliote-
koznawstwa oraz zapewniają uzyskanie umiejętności 
i kompetencji społecznych przydatnych we współcze-
snej praktyce bibliotekarskiej i informacyjnej

I.1.4. sposób określenia efektów kształcenia pozwala 
na weryfikację i ocenę stopnia ich osiągnięcia przez 
uczestników po zakończeniu szkolenia 



I.1.5. nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów 
kształcenia przez uczestników szkolenia został po-
prawnie oszacowany i został do niego dostosowany 
czas trwania szkolenia

I.1.6. metodyka kształcenia oraz sposoby i techniki 
weryfikacji efektów kształcenia są adekwatne do 
zakładanych efektów kształcenia

III.1.1. metody i techniki weryfikacji i oceny efektów 
kształcenia są adekwatne do zakładanych efektów 
kształcenia i umożliwiają sprawdzenie i ocenę każde-
go z zakładanych efektów

III.1.2. w czasie przewidzianym na weryfikację i ocenę 
efektów kształcenia możliwe jest sprawdzenie i oce-
na stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efek-
tów kształcenia u każdego z uczestników szkolenia

III.1.3. stosowane są zróżnicowane metody i techni-
ki weryfikacji umożliwiające kompleksowe i wielo-
aspektowe sprawdzenie stopnia osiągnięcia efektów 
kształcenia przez uczestników szkolenia

I.2.1. przeprowadzane są okresowe przeglądy progra-
mu kształcenia, w których biorą udział interesariusze 
wewnętrzni (organizator szkolenia, kadra nauczająca) 
oraz interesariusze zewnętrzni (potencjalni odbiorcy 
szkolenia, pracodawcy)

I.2.4. podejmowane są działania mające na celu aktu-
alizację programu kształcenia  w celu dostosowania 
jego zakresu tematycznego do nowych treści, metod, 
technik, narzędzi związanych z problematyką kursu 
oraz podniesienie poziomuskuteczności szkolenia

Niezbędne minimum do uzyskania oceny dostatecznej w obrębie kryterium 1 Program kształcenia: spełnienie standardów I.1.2., I.1.3., I.1.4., I.1.5., I.1.6. 
w stopniu wystarczającym



Ocena w obrębie kryterium 1 Program kształcenia: wyróżniająca/bardzo dobra/dobra/dostateczna/niedostateczna

Uzasadnienie oceny (do 900 znaków)

2. Kadra dy-
daktyczna

II.1.1. kwalifikacje oraz udokumentowany dorobek 
naukowy i/lub zawodowy kadry nauczającej są ade-
kwatne do zakresu tematycznego szkolenia i zakła-
danych efektów kształcenia

II.1.2. kadra prowadząca szkolenie posiada doświad-
czenie dydaktyczne

Niezbędne minimum do uzyskania oceny dostatecznej w obrębie kryterium 2 Kadra dydaktyczna: spełnienie standardów II.1.1. oraz II.1.2.w stopniu 
wystarczającym
Ocena w obrębie kryterium 2 Kadra dydaktyczna:  wyróżniająca/bardzo dobra/dobra/dostateczna/niedostateczna

Uzasadnienie oceny (do 900 znaków)



3. Organizacja 
usługi szkole-
niowej

IV.2.1. wielkość pomieszczeń i ich wewnętrzny układ 
jest odpowiedni do liczby uczestników przy założeniu 
min. 50 m² na grupę warsztatową, gwarantuje moż-
liwość odpowiedniego do potrzeb  ustawienia krzeseł 
oraz swobodny kontakt wzrokowy pomiędzy uczest-
nikami

IV.2.2. pomieszczenia są wentylowane, posiadają 
techniczną możliwość utrzymania w nich odpowied-
niej temperatury

IV.2.3. lokal szkoleniowy stwarza możliwość zorgani-
zowania posiłków w trakcie przerw

IV.2.4. położenie lokalu jest dogodne, zapewnia łatwy 
dojazd, możliwość zakwaterowania uczestników 
i skorzystania z parkingu

IV.2.5. wyposażenie techniczne sal szkoleniowych 
jest odpowiednie do rodzaju zajęć, metodyki ich pro-
wadzenia oraz wielkości sal szkoleniowych

IV.2.6. organizator stosuje urządzenia techniczne 
w stopniu gwarantującym efektywność szkoleń

IV.3.1. zajęcia odbywają się w cyklach nie dłuższych 
niż 5 dni

IV.3.2. dziennie uczestnicy biorą udział w nie więcej 
niż ośmiu godzinach zajęć (8x45 min), przy minimum 
trzech przerwach piętnastominutowych po każdych 
dziewięćdziesięciu minutach zajęć

IV.3.3. odstąpienie od określonego wyżej układu zajęć 
jest możliwe tylko w przypadkach, gdy jest to uza-
sadnione przyjętym celem lub metodyką ich prowa-
dzenia



IV.4.1. zapewniono dostęp do materiałów szkolenio-
wych w formie drukowanej lub online, ewentualnie 
w obydwu formach jednocześnie

IV.4.3. organizator szkolenia posiada własną syste-
matycznie aktualizowaną biblioteczkę z publikacjami 
z zakresu prowadzonych szkoleń lub gwarantuje 
uczestnikom dostęp do takich publikacji w innej bi-
bliotece

IV.5.1. istnieje możliwość zgłaszania przez uczestni-
ków ich oczekiwań związanych z organizacją szkoleń 
przed ich rozpoczęciem

V.1.1. wyznaczona została osobę sprawująca nadzór 
merytoryczny nad szkoleniem, określono jej kompe-
tencje i zakres odpowiedzialności 

V.1.2. opracowane zostały  zasady podziału kompe-
tencji i zakresu odpowiedzialności między osobami 
zajmującymi się organizacją szkolenia

Niezbędne minimum do uzyskania oceny dostatecznej w obrębie kryterium 3 Organizacja usługi szkoleniowej: spełnienie standardów IV.2.1, IV.2.3., 
IV.2.5., IV.3.2., IV.4.1., V.1.1w stopniu wystarczającym
Ocena w obrębie kryterium 3 Organizacja szkolenia:  wyróżniająca/bardzo dobra/dobra/dostateczna/niedostateczna

Uzasadnienie oceny (do 900 znaków)



4. Zapewnie-
nie i doskona-
lenie jakości 
usługi szkole-
niowej

I.2.2. po każdej edycji szkolenia do-
konywana jest ocena osiągania przez 
uczestników zakładanych efektów 
kształcenia

I.2.3. w okresie od trzech do sześciu  
miesięcy po zakończeniu danej edycji 
szkolenia dokonywana jest ewaluacja 
efektów osiągniętych przez jej uczest-
ników, dokonywana przez przełożo-
nych uczestników tej edycji szkolenia

II.1.3. członkowie kadry nauczającej 
są oceniani przez uczestników każdej 
edycji szkolenia co najmniej w zakresie 
poziomu merytorycznego przygotowa-
nia w zakresie problematyki szkolenia 
oraz  posiadanych kompetencji dydak-
tycznych

II.1.4. prowadzone są okresowe prze-
glądy kadry szkoleniowej obejmujące 
wyniki ocen uczestników szkoleń oraz 
rozwój profesjonalny i/lub naukowy 
oraz dydaktyczny członków  kadry 
nauczającej

II.1.5. członkowie kadry nauczającej 
uzyskujący w wyniku przeglądu niskie 
oceny nie są rekrutowani do prowa-
dzenia kolejnych edycji szkoleń



III.1.4. dokonywane są okresowe 
przeglądy stosowanych metod i tech-
nik weryfikacji oraz kryteriów oceny 
efektów kształcenia, których wyniki 
są wykorzystywane do doskonalenia 
tych metod, szczególnie w zakresie ich 
wiarygodności i rzetelności 

III.1.5. uczestnicy szkolenia uzyskują 
informacje zwrotną  o osiągniętych 
efektach na każdym etapie szkolenia

III.1.6. w przypadku negatywnego wy-
niku weryfikacji osiągniętych efektów 
kształcenia uczestnik szkolenia może 
poddać się powtórnej weryfikacji

III.1.7. w przypadku pozytywnego 
wyniku weryfikacji każdy uczestnik 
otrzymuje na zakończenie szkolenia 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
zawierające w szczególności nazwę, 
datę odbycia i czas trwania szkolenia, 
wyszczególnienie tematyki, uzyskane 
efekty kształcenia, stosowane metody 
weryfikacji, potwierdzenie osiągnięcia 
efektów kształcenia



III.2.1. zasady oraz kryteria weryfikacji  
i oceny efektów kształcenia są dostęp-
ne publicznie na stronie WWW orga-
nizatora szkolenia oraz w materiałach 
informacyjnych adresowanych do 
potencjalnych odbiorców oferty szko-
leniowej

III.2.2. informacje o rodzaju i zawar-
tości dokumentu potwierdzającego 
ukończenie szkolenia i uzyskanie 
efektów kształcenia  są dostępne pu-
blicznie na stronie WWW organizatora 
szkolenia oraz w materiałach informa-
cyjnych adresowanych do potencjal-
nych odbiorców oferty szkoleniowej

IV.1.1. w informacji przekazywanej 
uczestnikom szkolenia określono za-
kres, cel szkolenia, kwalifikacje kadry 
szkoleniowej i stosowane metody

IV.1.2. informacje przekazywane są 
w sposób gwarantujący łatwość zapo-
znania się z nimi przez uczestników, 
dostępność

IV.1.3. informacje przekazywane są 
zarówno przed szkoleniami, w fazie ich 
planowania, (jako oferta szkoleniowa) 
jak i w trakcie ich trwania



IV.1.4. organizator szkoleń informuje o 
czasie i miejscu ich organizacji, 
o gwarantowanym komforcie sal 
szkoleniowych, o ich technicznym wy-
posażeniu, możliwości skorzystania z 
bufetu, dojazdu do miejsca szkolenia

IV.4.2. dokonywane są okresowe prze-
glądy materiałów szkoleniowych ma-
jące na celu ich aktualizację, stosownie 
do doskonalenia programu szkolenia

IV.5.1. istnieje możliwość zgłasza-
nia przez uczestników ich oczekiwań 
związanych z organizacją szkoleń 
przed ich rozpoczęciem

IV.5.2. w trakcie szkoleń, na każdym 
ich etapie prowadzi się ewaluację, gro-
madzi  i analizuje informację zwrotną 
dotyczącą organizacji szkoleń 
i uwzględnia wyniki ewaluacji w pro-
jektowaniu kolejnego etapu szkolenia

V.1.3. opracowane zostały procedury 
zatwierdzania, okresowych przeglądów  
i oceny programów szkoleń oraz zmia-
ny programów lub ich wycofania

V.1.4. opracowane zostały procedury 
okresowych przeglądów i oceny mate-
riałów szkoleniowych oraz ich zmiany 
lub wycofania



V.1.5. opracowane zostały procedu-
ry rekrutacji i kryteria doboru kadry 
nauczającej oraz okresowej oceny jej 
członków

V.1.6. opracowane zostały procedury 
oceny uczestników szkoleń w zakre-
sie uzyskania zakładanych efektów 
kształcenia

V.1.7. opracowane zostały procedury 
ewaluacji szkoleń przez ich uczestni-
ków oraz przełożonych uczestników 
szkoleń  

V.2.1. opis każdego z prowadzonych 
szkoleń sporządzony zgodnie z ustalo-
nym przez organizatora wzorem, obej-
mujący w szczególności cel szkolenia, 
zakładane efekty kształcenia, stosowa-
ne metody kształcenia oraz weryfikacji 
i oceny efektów kształcenia, zasady 
zaliczenia szkolenia oraz uzyskania 
dokumentu poświadczającego jego 
ukończenie, tematykę, czas trwania 
szkolenia oraz wykaz członków kadry 
nauczającej jest przechowywany przez 
organizatora szkolenia

V.2.2. prowadzona jest dokumentacja 
okresowych przeglądów programów 
szkoleń oraz wprowadzonych do pro-
gramu udoskonaleń

V.2.3. prowadzona jest dokumentacja 
okresowych przeglądów kadry naucza-
jącej oraz ich wyników



V.2.4. opracowywane i przechowywane 
są raporty z ocen szkoleń dokonywa-
nych przez uczestników szkoleń

V.2.5. prowadzona jest dokumentacja 
weryfikacji i oceny efektów kształcenia  
w postaci protokołów zaliczeń i egza-
minów, jeżeli są one przewidziane 
w programie szkolenia

V.2.6. prowadzony jest rejestr wyda-
nych dokumentów potwierdzających 
ukończenie szkolenia (zaświadczeń, 
certyfikatów, świadectw itp.)

Niezbędne minimum do uzyskania oceny dostatecznej w obrębie kryterium 4 Zapewnienie i doskonalenie jakości usługi szkoleniowej: spełnienie stan-
dardów I.2.2., II.1.3., II.1.4., II.1.5., III.1.5., III.1.7., IV.1.1., IV.4.2., V.1.3., V.1.5., V.1.7., V.2.3., V.2.4., V.2.6.w stopniu wystarczającym
Ocena w obrębie kryterium 4 Zapewnienie i doskonalenie jakości usługi szkoleniowej:  wyróżniająca/bardzo dobra/dobra/dostateczna/niedostatecz-
na

Uzasadnienie oceny (do 900 znaków)
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Zestaw procedur akredytacyjnych

Poddanie się akredytacji jest dobrowolne, wniosek o akredytację usługi szkolenio-
wej jest składany z inicjatywy organizatora szkolenia. Przeprowadzenie akredytacji 
właściwej, prowadzącej do uzyskania certyfikatu jakości usługi szkoleniowej może 
być poprzedzone wstępną analizą poziomu spełniania standardów akredytacji 
przez instytucję kształcącą i oferowane przez nią szkolenia. W przypadku stwier-
dzenia uchybień w trakcie wstępnej analizy, instytucja ma czas na ich usunięcie 
i wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie akredytacji.

Właściwa procedura akredytacyjna obejmuje następujące etapy:

 » Złożenie wniosku o przeprowadzenie akredytacji wraz z raportem samo-
oceny usługi szkoleniowej sporządzany przez instytucję kształcącą wg 
wzoru zawartego w podręczniku

 » Sprawdzenie kompletności raportu samooceny przez SBP (agendę 
właściwą ds. akredytacji profesjonalnej), ewentualna prośba o uzupeł-
nienie dokumentacji,  akceptacja wniosku, powiadomienie wnioskodaw-
cy o uruchomieniu procedury akredytacji, zawarcie umowy

 » Wyznaczenie zespołu oceniającego, ustalenie daty wizytacji zespołu 
w instytucji kształcącej (data powinna być zbieżna z okresem, a którym 
realizowana jest poddawana akredytacji usługa szkoleniowa)

 » Sporządzenie raportu z oceny usługi szkoleniowej wg wzoru zawartego  
w podręczniku

 » Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia akredytacji i nadania certyfikatu 
jakości usługi szkoleniowej

 » Umieszczenie usługi w rejestrze usług szkoleniowych akredytowanych 
przez SBP 

Rejestr usług szkoleniowych akredytowanych 
przez SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prowadzi w portalu SBP rejestr usług szko-
leniowych, które uzyskały certyfikat jakości w wyniku akredytacji profesjonalnej. 
Rejestr ten obejmuje:

 » Nazwę usługi szkoleniowej 
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 » Nazwę i adres organizatora usługi szkoleniowej wraz z linkiem do jego 
serwisu internetowego

 » Krótką charakterystykę celów, efektów kształcenia i zakresu tematycz-
nego szkolenia

 » Czas trwania usługi szkoleniowej

 » Miejsce, w którym organizowana jest usługa szkoleniowa

 » Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniu

 » Limit liczby uczestników jednej edycji szkolenia

 » Sposób odbywania szkolenia

 » Datę nadania certyfikatu jakości usługi szkoleniowej przez SBP.

Rejestr spełnia funkcje informacyjne i promocyjne w odniesieniu do akredytowa-
nych przez SBP usług szkoleniowych.

Przykłady dobrych praktyk akredytacyjnych

Sprostanie zaleceniom współczesnej cywilizacji wymaga, by kształcenie i edukacja 
zajmowały coraz więcej miejsca w życiu człowieka. Ostatnimi czasy podkreśla się,  
że rozróżnianie edukacji na poziomie szkolnym i edukacji ustawicznej jest coraz częściej 
nieuzasadnione. O ile przeciętny człowiek słowo edukacja kojarzy tylko i wyłącznie  
z nauką w szkole, o tyle edukacja ustawiczna odnosi się właśnie do edukacji człowieka, 
kontynuowanej od urodzenia do późnej starości.1 Idea kształcenia się przez całe życie 
jest niezwykle istotna w kontekście dynamicznych przemian, jakim ulegają biblioteki  
w Polsce. Pod wpływem zmian cywilizacyjnych, jak również programów realizowanych  
z myślą o rozwoju polskiego bibliotekarstwa, bibliotekarze muszą na bieżąco doskonalić 
swoje umiejętności, dostosowując je do nowej rzeczywistości. W tym celu korzystają  
z bogatej oferty rynku szkoleniowego, wybierając kursy, warsztaty, szkolenia, które  
w założeniu mają podnieść ich kompetencje, doskonalić lub dawać nowe umiejętno-
ści. O ile nie mamy problemu z dotarciem do tego, co proponują firmy szkoleniowe, 
o tyle trudniej jest zweryfikować jakość oferowanych usług. Aby zagwarantować 
uczestnikom szkoleń najwyższe standardy, powinniśmy dbać o poziom szkoleń 
w różnych aspektach (zarówno  kompetencji, doświadczeń i umiejętności trenera, 
po salę szkoleniową, wyposażenie, sprzęt i materiały). 

W dobie wolnego rynku, kiedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć własną firmę 
szkoleniową i oferować usługi związane z podwyższaniem kwalifikacji, zdobywaniem 

1  Kruszewski Z., Kształcenie ustawiczne w działalności towarzystw naukowych [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych  
w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, pod red. Magdaleny Pakuły, Anny Dudak, Lublin 2009, s. 42
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nowej wiedzy i umiejętności ważne jest, aby zarówno potencjalny odbiorca świad-
czonych usług jak i pracodawca mieli pewność, że wybrana forma dokształcania jest 
godna naszej uwagi, poświęconego czasu i pieniędzy. Bezpośredni odbiorcy szkoleń 
muszą mieć gwarancję, że po ich odbyciu rzeczywiście nabędą nowe umiejętności, które  
z powodzeniem będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Ważne jest, aby 
klienci mieli przejrzystą ofertę, która zostanie zrealizowana na dostatecznie wysokim 
poziomie. W związku z tym zdecydowanie powinno się dbać o markę i renomę firm  
i usług szkoleniowych.  

W tym celu należałoby sprawdzać poziom nauczania danej jednostki (szkoły, uczelni, 
instytucji). Wynikiem tego byłoby wydanie przez uprawnioną instytucję poświadcze-
nia, że określona jednostka posiada niezbędne zasoby i kompetencje do wykonywa-
nia określonych zadań. W przypadku światowego bibliotekarstwa duże osiągnięcia 
na polu akredytacyjnym mają stowarzyszenia zawodowe, które reprezentują środo-
wisko bibliotekarzy i pozostałych zawodów informacyjnych. Posiłkując się Rapor-
tem Katarzyny Seroki omówię pokrótce trzy organizacje związane z bibliotekami  
i bibliotekoznawstwem, które z powodzeniem udzielają profesjonalnej akredytacji  
w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Australii.2   

Wielka Brytania

Profesjonalna akredytacja w Wielkiej Brytanii prowadzona 
jest przez Chartered Institute of Library Information Proffes-
sionals (CILIP), organizację, która skupia środowisko zawodo-
we bibliotekarzy. Stowarzyszenie to odgrywa kluczową rolę  
w zapewnianiu odpowiednich standardów kształcenia, 
przede wszystkim na uczelniach wyższych, chociaż coraz 
częściej o akredytacje starają się także instytucje prowadzące studia podyplomowe 
oraz kursy zawodowe. CILIP opracował własne standardy profesjonalnej akredy-
tacji, które zostały zawarte w dokumencie The Body of Professional Knowledge. 
Obejmują one następujące obszary: wiedzę (knowledge), struktur koncepcyjnych 
(conceptual structures), dokumentacji (documentation), użytkowników/klientów 
(user/client), informacji (information), zbiorów i źródeł informacji (colletion/infor-
mation resource), praktyki zawodowej (proffessional context) i treści programo-
wych (subject context), a także przenoszenia umiejętności (transferable skills). 
Poddanie się procesowi akredytacji jest całkowicie dobrowolne. Akredytacja udzie-
lana jest zwykle na pięć lat. Przy profesjonalnej ocenie programów kształcenia 
CILIP skupia swoją uwagę przede wszystkim na znaczeniu tych programów dla 
rozwoju praktyki bibliotekarskiej. Stowarzyszenie oczekuje również, że w zgło-

2  Seroka K., Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na przykładzie Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Australii. Raport, Warszawa 2012

http://www.sbp.pl/repository/SBP/strategia/2012/akredytacja-raport-KS-final-1.pdf  [odczyt:2012-11-16]

http://www.sbp.pl/repository/SBP/strategia/2012/akredytacja-raport-KS-final-1.pdf
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szonych programach uwzględnione zostanie nabywanie umiejętności w zakre-
sie zarządzania wiedzą oraz wykorzystania informacji naukowej w pracy zawo-
dowej. Programy kształcenia powinny zapewnić studentom teoretyczne ramy do 
prowadzenia badań, jak i wiedzę praktyczną, poprzez na przykład odbycie prak-
tyki zawodowej. Zadaniem podmiotu zgłaszającego dany program jest udoku-
mentowanie sposobu, w jaki zostaną osiągnięte efekty kształcenia. Programy 
o charakterze ogólnym, które zostaną poddane akredytacji muszą być skonstru-
owane tak, aby stanowiły pierwszy krok do startu w zawodzie. Specjalistyczne 
programy kształcenia muszą gwarantować spełnienie wymagań obowiązujących 
w wąskim specjalistycznym sektorze. Wszystkie programy powinny ponadto dawać 
możliwość podjęcia pracy w zawodach i dyscyplinach pokrewnych. Profesjonalna 
akredytacja w Wielkiej Brytanii daje pewność studentom, że wybrane przez nich 
programy spełniają najwyższe standardy i pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy  
w wybranym zawodzie w przyszłości. Przy ocenie wniosków liczy się także zaanga-
żowanie całej jednostki, doświadczenie i profesjonalizm kadry, a także jej kontakty 
ze środowiskiem zawodowym.

Stany Zjednoczone

W Ameryce Północnej profesjonalnej akredytacji udzie-
la American Library Association (ALA), która jest pierw-
szą organizacja zrzeszającą środowisko bibliotekarzy na 
świecie. ALA wyznacza standardy biblioteczne nie tylko 
w Stanach Zjednoczonych, lecz również w innych krajach. 
Promuje także edukację bibliotekarzy i działa na rzecz 
rozwoju, promocji i poprawy bibliotek oraz ośrodków informacji. Stowarzyszenie 
akredytuje programy instytucji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Portoryko. 
Potwierdzenie poziomu nauczania polega na ocenie jakości kształcenia i poprawie 
jakości edukacji, ale także na informowaniu społeczeństwa, że program kształcenia 
danej instytucji został zaakceptowany, a tym samym spełnia najwyższe standardy 
edukacyjne. Standardy te dotyczą misji, celów i ich realizacji (mission, goals and 
objectives), programu kształcenia (curriculum), pracowników naukowo-dydaktycz-
nych (faculty), studentów (students) oraz administracji i finansów (administration 
and finance). Akredytacja ALA oznacza więc, że dany program przeszedł pozytywnie 
proces samooceny i spełnia normy ustanowione przez ALA oraz przez działający 
w ramach struktury organizacyjnej Komitet Akredytacyjny (Committee on Accre-
ditation COA), powołany do nadzorowania procesu akredytacji. Komitet Akredyta-
cyjny odpowiedzialny jest również za rozwijanie i formułowanie standardów dla 
programów kształcenia dla kierunku bibliotekoznawstwa i informacji  naukowej. 
COA ściśle współpracuje z Canadian Library Association (CLA) i akredytuje również 
programy studiów magisterskich instytucji kanadyjskich. Przyznanie akredytacji 
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przez ALA podnosi prestiż i znaczenie szkoły. Studenci mają gwarancję wysokie-
go poziomu nauczania, a przede wszystkim łatwiejszego znalezienia pracy, gdyż 
potencjalni pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które posiadają dyplomy z tych 
właśnie szkół.3

Australia

Stowarzyszeniem, które skupia zawodowe środo-
wisko bibliotekarskie w Australii jest Australian 
Library and Information Association (ALIA), które 
działa od 75 lat. Profesjonalna akredytacja w tym 
pańswie jest ściśle powiązana z głównymi cela-
mi, jakie w swojej działalności stawia ALIA. Jest to 
m.in. ustanawianie i utrzymywanie odpowiednich standardów edukacyjnych dla 
bibliotekarzy i profesji pokrewnych. Akredytacja programów kształcenia tych grup 
zawodowych przyznawana jest, aby promować perfekcję w świadczeniu usług 
edukacyjnych dla bibliotekarzy i pracowników sektora informacyjnego oraz w celu 
zapewnienia, że studenci podejmujący pracę zawodową po zakończeniu kształcenia 
odnajdą się na rynku zawodowym i będą do niego przystosowani. Akredytowane są 
na okres pięciu lat (bądź krócej) programy studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
a także kursy zawodowe, które dają uprawnienia do pracy na stanowisku tech-
nika bibliotekarza. Kryteria dla programów kształcenia na poziomie profesjonal-
nym (kończących się otrzymaniem dyplomu i stopnia akademickiego – bachelor’s 
degree i master’s degree) oraz kryteria dla kursów, po których ukończeniu zdoby-
wamy kompetencje technika bibliotekarza różnią się od siebie. Podczas rozpatry-
wania danego programu bierze się pod uwagę następujące wskaźniki: konstruk-
cję programu kształcenia (course design), treści programowe (curriculum content), 
system oceniania (assessment), personel (staffing), zasoby (resourcing), mecha-
nizmy gwarantujące jakość (quality assurance mechanisms) oraz infrastrukturę 
(infrastructure). Celem kursów na poziomie profesjonalnym jest przygotowanie  
ich uczestników do projektowania, opracowywania, zarządzania, oceniania i świad-
czenia usług bibliotecznych i informacyjnych, które będą spełniać potrzeby klientów, 
a także pomoc w rozwijaniu samodzielnego zdobywania potrzebnych informacji.

3  Zybert E. B., Miejsce i rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształceniu bibliotekarzy oraz określaniu ich kwalifikacji zawodowych [w:] Kształcenie 
bibliotekarzy dla przyszłości. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995, 
red. Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 75
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Polska

Na gruncie polskim przykładem instytucji, która opracowała profesjonalne stan-
dardy usług edukacyjno-szkoleniowych i zebrała je w Przewodniku po Małopol-
skich Standardach Usług Edukacyjno – Szkoleniowych jest Wojewódzki Urząd Pracy  
w Krakowie.4 Publikacja, która powstała z myślą 
o poprawie jakości usług, skierowana jest głów-
nie do firm szkoleniowych. Dokonując samooce-
ny działalności danej firmy, według kryteriów wyznaczonych przez WUP, może-
my sprawdzić, czy dana usługa szkoleniowa oferowana jest na wysokim poziomie 
zgodnie z przyjętymi standardami. Małopolskie Standardy dotyczą: zarządzania 
jakością usług szkoleniowych, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta, kompe-
tencji rozwoju kadry szkoleniowej oraz samej usługi edukacyjno – szkoleniowej 
(programu nauczania i efektów kształcenia). Obok opisów poszczególnych stan-
dardów, przewodnik zawiera również przykłady dobrych praktyk oraz konkretne 
wskazówki, które pomogą podnieść jakość szkoleń oferowanych przez firmę. Przy 
opracowywaniu Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych swój 
udział mieli naukowcy, praktycy, instytucje szkoleniowe, instytucje, które zama-
wiają szkolenia oraz pracodawcy. Widać więc, że standardy zostały opracowane 
niejednostronnie, a każda z grup wniosła własne doświadczenia. Patrzenie z różnej 
perspektywy na problem jakości usług szkoleniowych oferowanych przez firmy, 
dało wymierne efekty w formie przejrzystych, uniwersalnych i celowych standar-
dów. Wdrażanie ich w praktyce ma zagwarantować klientom usługi na najwyż-
szym poziomie. Opracowanie kryteriów miało na celu nie tylko samoewaluację, lecz 
również bodziec do zwiększenia wymagań przez odbiorców bezpośrednich szkoleń 
(uczestników), jak również pośrednich (pracodawców, którzy wysyłają pracownika 
na szkolenie lub zamawiają usługę szkoleniową). 

Wszystkim instytucjom, które postanowiły opracować standardy usług szkolenio-
wych i udzielać akredytacji, jak w przypadku wymienionych wyżej stowarzyszeń, 
przyświecał jeden cel – podniesienie jakości kształcenia zarówno na poziomie 
akademickim jak i w postaci kursów czy szkoleń dokształcających. Akredytacja 
programów nauczania jest niezwykle ważna przy wyborze odpowiedniego kierun-
ku studiów czy innej formy edukacji, która zwiększy nasze kompetencje. Zarówno 
studenci, jak i osoby pracujące zawodowo otrzymają wyraźny znak, że instytucje, 
które poddały się ocenie i uzyskały opinię pozytywną, gwarantują najwyższe stan-
dardy, przygotowują absolwentów do pracy w wybranej profesji lub gwarantują 
zdobycie nowych umiejętności, które z powodzeniem będzie można wykorzystać 

4  Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno – Szkoleniowych, pod red. M. Świeżego, Kraków 2012, [dostęp:] https://www.
pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/701/Przewodnik%20po%20MSUES.pdf [odczyt:12.11.2012].

https://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/701/Przewodnik po MSUES.pdf
https://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/701/Przewodnik po MSUES.pdf
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w codziennej pracy zawodowej. Akredytacja mogłaby również przyczynić się do 
zwiększonej konkurencyjności między firmami szkoleniowymi, a tym samym 
zmobilizować do poprawy te firmy, których oferta w znaczny sposób odbiega 
od przyjętych norm. W konsekwencji spółki, które do tej pory nie widziały sensu 
w poddawaniu się ocenie, nagle zaczną odczuwać potrzebę uzyskania akredytacji. 

W polskich realiach logiczne wydaje się, że do udzie-
lania akredytacji najbardziej predestynowane jest 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jest to orga-
nizacja, która konsekwentnie dąży do poprawy 
polskiego bibliotekarstwa i wywiera znaczący wpływ  
na jakość, prestiż oraz wizerunek zawodu bibliotekarza. 
Dbałość o jakość nauczania polskich bibliotekarzy, zarówno 
w edukacji formalnej i poza nią, ma również swoje ugrunto-
wanie w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, gdzie 
umieszczony został zapis o podjęciu wspólnych działań dla opracowania systemu 
akredytacji profesjonalnej SBP dla różnych form kształcenia bibliotekarzy. 
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