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Międzynarodowa Akredytacja Językowa EAQUALS dla Centrum 

Językowego UEK 
 

Nasz Uniwersytet, jako pierwszy uniwersytet ekonomiczny w Polsce, uzyskał 

międzynarodową akredytację językową dla wszystkich kursów prowadzonych przez Centrum 

Językowe, wpisując się jednocześnie w szeroko rozumiany program umiędzynarodowienia 

szkolnictwa wyższego. Program ten stał się jedną z wytycznych reformy szkolnictwa 

wyższego i jako taki cieszy się szczególnym poparciem Władz Rektorskich. 

 

Co to jest Eaquals i dlaczego warto było starać się o akredytację? 

Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)  to międzynarodowa 

organizacja zrzeszająca instytucje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach 

kształcenia. Jej celem jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania 

języków obcych. Eaquals działa pod auspicjami Rady Europy jako organizacja pozarządowa 

oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Jest konsultantem Komisji Europejskiej w 

sprawach edukacji językowej, współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych 

Rady Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem ALTE (Association of Language Testers in 

Europe), a także jest współpracownikiem dwóch komitetów Międzynarodowej Organizacji 

Normalizacyjnej (ISO). Eaquals (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Usług 

Językowych) tworzy politykę językową w Europie oraz wyznacza standardy jakości w 

nauczaniu i uczeniu się języków obcych nadając  instytucjom zajmującym się pogłębianiem 

znajomości języka, zaszczytny certyfikat jakości. Ponadto plasuje nas w elitarnej lidze 

instytucji, dla których nauczanie języków obcych stanowi ważną kwestię (dla przykładu 

wymieńmy członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals takich jak: British Council, 

Goethe-Institute HQ, Instituto Cervantes czy Oxford Univesrity Press).  Organizacja Eaquals 

posiada 160 członków w 33 krajach.  

Korzyści dla studentów 

Nie bez znaczenia są też korzyści jakie z akredytacji mogą wynikać dla studentów 

uczęszczających na  lektoraty w Centrum Językowym. Zaangażowanie w proces 

akredytacyjny oraz refleksja nad procesem kształcenia pomogły zwiększyć zarówno 

samoświadomość studentów, jak i poczucie celowości własnej nauki – a w konsekwencji – 

zaangażowanie  w proces uczenia się. Rozumieją oni lepiej cele nauczania i efekty kształcenia 

i  osiągają to dzięki wprowadzonym kwestionariuszom samooceny (self-asssessment forms) 

oraz bardziej czytelnym sylabusom.  Nie uczymy  „podręcznika”, ale konkretnych 

umiejętności językowych w biznesie potrzebnych w ciągle zmieniającym się środowisku 

pracy. W ankietach coraz częściej studenci podkreślają profesjonalizm prowadzących oraz 

stosowanie ciekawych i nowoczesnych form pracy angażujących wszystkich studentów. 
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Korzyści dla uczelni 

Obiektywne świadectwa wysokiej jakości, przyznawane placówkom w formie certyfikatów, 

akredytacji bądź rekomendacji przez niezależne organizacje wyspecjalizowane w ocenie 

efektywności edukacji językowej, to cenne drogowskazy pomagające absolwentom szkół 

średnich w dokonaniu właściwego wyboru uczelni. 

Certyfikat oznacza  nie tylko prestiż dla uniwersytetu  ale także zwiększa atrakcyjność uczelni 

przez gwarancję jakości oferowanych kursów. Akredytacja EAQUALS oznacza ponadto 

możliwość zabrania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji nt. kształtu 

edukacji językowej – tematu niewątpliwie wymagającego dziś namysłu. 

W przypadku akredytacji krajowych, każdy wydział, na którym odbywa się taka akredytacja 

może przedstawić w swoim sprawozdaniu, iż zajęcia językowe na uczelni są akredytowane 

przez EAQUALS. Oznacza to, iż CJ została przez te instytucje dokładnie zbadana w trakcie 

kilkudniowych, niezwykle szczegółowych audytów dokonanych przez uznanych i znanych w 

środowisku edukacji językowej Polski i Europy doświadczonych metodyków i lingwistów. 

Uzyskanie akredytacji EAQUALS stanowi bardzo ważne wyróżnienie dla instytucji, a także 

daje gwarancję utrzymania wysokich standardów  nauczania języków obcych. 

Lektorzy CJ, członkowie zespołu ds.  uzyskania akredytacji EAQUALS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is to certify that 
 

Centrum Językowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie (Language Centre 
of Krakow University of Economics) 
 
is accredited by Eaquals 
 
 
and has become an Accredited Member of the Association, having 

demonstrated its full compliance with all the Eaquals Quality Standards. 

 
The Eaquals inspection was carried out in December 2017 and accreditation 

and membership is valid until 

  
31 December 2021. 

 

      

      

   

Justin Quinn       Ludka Kotarska 

Chair    Director of Accreditation & Consultancy Services 

 

 


