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patrz również: Krytyczne czynniki rozwoju 

RPL w Polsce, Prawelska-Skrzypek 2012 

 

                    Kurs na LLL w polskich uczelniach  
 
- PERSPEKTYWA 2011 - w lutym 2011 r. rząd przyjął politykę rozwoju 
LLL w Polsce, jako element kluczowych dokumentów strategicznych 
Państwa: Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Strategii Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego: 
Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie polega na ułatwianiu 
wszystkim osobom dostępu do dobrej jakości uczenia się w różnych 
formach, miejscach i okresach życia oraz na ocenianiu i docenianiu 
efektów takiego uczenia się w spójnych i przejrzystych systemach 
kwalifikacji. Polityka ta obejmuje całość uczenia się – we wszystkich 
kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), na 
wszystkich etapach życia oraz na wszystkich poziomach kompetencji i 
kwalifikacji. Realizowana jest we współpracy rządu, samorządu 
terytorialnego, pracodawców, pracobiorców i organizacji społecznych. W 
związku z postawieniem osób uczących się w centrum zainteresowania 
tej polityki miary jej skuteczności odnoszą się wprost do doświadczeń 
osób w zakresie równości szans edukacyjnych, jakości uczenia się oraz 
jego efektów - poziomu kompetencji i kwalifikacji (Perspektywa, 
2010:5).  

- Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy PSW  

(z dnia 2.05.2013), gdzie celem proponowanej regulacji jest przede wszystkim 

ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach 

uczenia się przez całe życie. 

 
 



Zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego, Komisja Europejska, 5 września 2012:  

 

(1) Walidacja efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji) 
osiągniętych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym 
za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych, jest niezbędna do tego, by 
obywatele mieli dostęp do rynku pracy i uczenia się przez całe życie. 

(2) W czasie, gdy Unia Europejska zmaga się z poważnym kryzysem 
gospodarczym, który jest przyczyną wzrostu bezrobocia, walidacja 
wszelkiej przydatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, bez względu na 
to, jak zostały one zdobyte, ma większe niż kiedykolwiek przedtem 
znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i pobudzania konkurencyjności i 
wzrostu gospodarczego. 

 

Zapewnić do 2015 r. ustanowienie krajowych systemów walidacji uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego, oferujących wszystkim obywatelom 
możliwość walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji, bez względu na 
kontekst, w jakim odbywała się ich nauka. Walidacja ta zapewnia podstawy do 
przyznania pełnych lub częściowych kwalifikacji (…). 

 



Kluczowa potrzeba i aktualny kierunek działania uczelni:  
osiąganie statusu instytucji całożyciowego uczenia się, czyli 
- dostosowywanie oferty do poszerzającego się kręgu 
zróżnicowanych odbiorców  
- kształtowanie profilu instytucji twórczej i innowacyjnej, 
włączającej i odpowiadającej na potrzeby ludzi – rozumiejącej 
LLL jako integralny element swoich misji (education, research, 
service) i zgodnie z nią działającej w lokalnej społeczności 
- pełnienie funkcji INTEGRATORA 
 

Dwa wymiary integracji w uczelni: 

- integracja dotycząca osoby uczącej się (w centrum) – opracowanie i 

realizacja indywidualnej, elastycznej strategii LLL 

- integracja oferty edukacyjnej: własnej i innych instytucji            
(międzysektorowość, regionalność: New Triple Helix)  



Pojęcie University Lifelong Learning (ULL):  

 

proces realizacji trzech kluczowych misji uczelni przez pryzmat LLL, 

czyli 

 

zapewnianie przez uczelnie sposobności i warunków do uczenia się 

oraz badań i umożliwianie dostępu do usług nakierowanych na: 

- rozwój osobisty i zawodowy indywidualnych osób 

- rozwój społeczny, kulturalny i ekonomiczny społeczeństwa i regionu. 

 

Usługi te są działaniami zakorzenionymi w badaniach i realizowanymi 

na poziomie akademickim, we współpracy z różnymi 

interesariuszami i partnerami społecznymi. 

                                                                              Definicja 

                                                                                             
 



European Universities Continuing Education Network –  
the Association in University Lifelong Learning  (zał.:1991) 

 

Misja 

Promować i rozwijać uczenie się przez całe życie w instytucjach  
szkolnictwa wyższego w krajach UE i poza nią; 

Zwiększać wpływ uczelni  na rozwój wiedzy o uczeniu się przez 
całe życie oraz polityki europejskiej w jego zakresie. 

 

Środowisko opiniotwórcze i wpływające na rozwiązania 
legislacyjne UE (m.in. współautorstwo European Universities 
Charter on LLL, podstawy Planu Modernizacji SzW w Europie) 

 

Aktualne członkostwo: 194 jednostki - uczelnie z 35 krajów; 
ponadto: 15 krajowych sieci. 
 



• IMPLEMENT – Implementing LLUs through training and development 
(01/11-12/12) : Training materials (also online) for staff in ULLL 
http://implement.eucen.eu/ 

• DIALOGUE – Bridges between Research and Practice in ULLL (01/11-
12/13): Case studies, barriers and enhancing factors 
http://dialogue.eucen.eu/ 

• OBSERVAL NET (11/11-10/13): a stakeholder-centric network of 
organisations looking at supporting the validation of non-formal and 
informal learning (VNIL) in Europe 
http://www.eucen.eu/OBSERVALnet 

• ALLUME – A Lifelong Learning University Model for Europe (Products: 
(1) Executive Summary; (2) Pathways and Policies – 
Recommendations; (3) Tools and Results, as well as a Benchmarking 
Tool) http://allume.eucen.eu/documents  

 

W ostatniej dekadzie EUCEN w ramach realizowanych projektów UE 
zarządzał kwotą ponad 15 milionów EURO. 

 
                                                                                                 Źródło: A.Waxenegger, 2012 

http://implement.eucen.eu/
http://dialogue.eucen.eu/
http://www.eucen.eu/OBSERVALnet
http://allume.eucen.eu/documents


2 x ULLL… 

 

EUCEN to sieć wzajemnego wsparcia, wymiany i 

współpracy uczelni w ramach 

 

1/ organizacji kształcenia typu ULLL (University 

Lifelong Learning), czyli uczelnianego uczenia się przez 

całe życie 

 

2/ osiągania statusu ULLL (University for Lifelong 

Learning), czyli uczelni – instytucji uczenia się przez całe 

życie. 
 



1. Austria AUCEN - Netzwerk für Universitäre Weiterbildung und Personalentwicklung in 

Österreich 

2. Belgium Commission "ETALV" - “Education tout au long de la Vie” du CIUF - Conseil 

interuniversitaire de la Communauté française 

3. Estonia ENUCE - Estonian Network for University Continuing Education 

4. Finland UCEF - University Continuing Education Network in Finland 

Yliopistojen Aikuiskoulutusverkosto 

5. France CDSUFC - Conférence des Directeurs Service Universitaire Formation Continue 

6. Germany DGWF - Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und 
Fernstudium 

7. Italy RUIAP - Rete delle Università Italiane per l'Apprendimento Permanente 

8. Lithuania L3Net - Lithuanian Universities Continuing Education Network 

9. Portugal AUPEC - Associaçao de Universidades Portuguesas para a Educaçao Continua 

The European Associations for University Lifelong Learning:  

10. Spain RUEPEP - Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente 

11. Spain ACECU - Associació Catalana d'Educació Continua Universitaria 

12. Switzerland Formation continue universitaire suisse 

13. United Kingdom UALL - Universities Association for Lifelong Learning 

14. United Kingdom SUALL - Scottish Universities Association for Lifelong Learning 

15. Polish PULL - Polish Universities for Lifelong Learning 

 

 

   

 





• Bezpośredni dostęp do informacji, instytucji 

europejskich, środowisk akademickich 

Europy i ich profesjonalnej wiedzy, do 

przykładów dobrych praktyk 

• Europejskie projekty jako ważna przestrzeń 

uczenia się oraz wpływów, a także 

dodatkowe źródło dochodów uczelni 

• Głos polskich uczelni w Europie. 
•                                                                           Źródło: A.Waxenegger, 2012 

 

 



Środowiskowa sieć  

- wzajemnej wymiany (edukacja, benchmarking, in.)   

- wsparcia i samopomocy (podzielanie doświadczeń, 
pomoc w sytuacjach trudnych, in.) 

 

Sieć jako  

- reprezentacja uczelni (głos – także o znaczeniu 
politycznym) 

- jawna deklaracja w zakresie LLL  (zsieciowane pod 
szyldem LLL uczelnie otwarcie głoszą dążenie do 
osiągnięcia statusu instytucji LLL)  

- „tuba” LLL – oddziaływanie na inne uczelnie, 
upowszechnianie rozwiązań w zakresie ULLL 

 



Być może… 

 Uczelnie Ekonomiczne (w oparciu o Fundację 
Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych)  

– współpraca z EUCEN 

 

 REAliści (w oparciu o uczestników cyklu 
konferencji: Rozwój Edukacji Akademickiej, 
REA; ang.: Redesigning of Higher Education 
and Academy, RHEA - RHEAlists)  

– współpraca z EUCEN oraz EERA 



 

Potrzeba podmiotu  

- Integrującego (np. upowszechnianie wiedzy o 
istniejących sieciach, stwarzanie okazji do 
„zarażania” ideą) 

- Inspirującego (np. innowacyjne rozwiązania, 
transfer wiedzy) 

- Wspierającego (np. wsparcie organizacyjne 
inicjatyw podejmowanych przez sieci) 

- ? 



Dziękuję za uwagę! 

 

 


