Zeszyt Naukowy, nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania, Gdańsk 2008.

dr Marcin Geryk
Wydzia³ Zarz¹dzania
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Gdañsku

WPROWADZENIE
DO SYSTEMU SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
W POLSCE
System1 szkolnictwa wy¿szego ma w Polsce wielowiekow¹ tradycjê. Jego
pocz¹tki siêgaj¹ roku 1364, kiedy to król Kazimierz Wielki ufundowa³ Akademiê Krakowsk¹, która w 1400 roku dziêki królowi W³adys³awowi Jagielle sta³a
siê pe³noprawnym uniwersytetem2 .
Rozwój szkolnictwa wy¿szego datuje siê na po³owê XVI wieku. Po powstaniu Akademii Wileñskiej oraz Akademii Lwowskiej w drugiej po³owie XVII

1

2

System (gr. sýstema – zestawienie, po³¹czenie, uk³ad) to zbiór elementów oraz zwi¹zków
i zale¿noœci miêdzy nimi, tworz¹cy okreœlon¹ ca³oœæ o charakterze statycznym lub dynamicznym, a tak¿e zespó³ norm i sposobów dzia³ania reguluj¹cych jak¹œ dziedzinê ¿ycia lub
uporz¹dkowany zespó³ zdañ, które ³¹czy ze sob¹ stosunek logicznego wynikania. W. Okoñ,
Nowy s³ownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „¯ak”, Warszawa 2004, s. 392.
W roku 1364 król Kazimierz Wielki po latach starañ uzyska³ zgodê papie¿a na za³o¿enie
uniwersytetu w Krakowie. By³ to drugi, po powo³anym w 1348 roku w Pradze, uniwersytet w œrodkowej Europie. Nied³ugo potem powsta³y uniwersytety w Wiedniu (rok 1365),
Peczu (rok 1367) oraz w Heidelbergu (rok 1386). Studium Generale – tak brzmia³a oficjalna
nazwa uniwersytetu w Krakowie – rozpoczê³o dzia³alnoœæ faktycznie nie wczeœniej ni¿ w 1367
roku i sk³ada³o siê tylko z trzech wydzia³ów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Na
utworzenie czwartego, najbardziej presti¿owego – teologii – papie¿ Urban VI nie wyrazi³
zgody. Wzorem uniwersytetów boloñskiego i padewskiego studenci mieli prawo wyboru
rektora spoœród swego grona. Siedziba uniwersytetu najprawdopodobniej mieœci³a siê na
zamku królewskim na Wawelu. Przedwczesna œmieræ w 1370 roku Kazimierza Wielkiego i brak
jakiegokolwiek zainteresowania uniwersytetem jego nastêpcy Ludwika Wêgierskiego spowodowa³y, ¿e wszechnica krakowska podupad³a. Dopiero zabiegi królowej Jadwigi na
dworze papieskim w Awinionie, a nastêpnie zapis w testamencie jej maj¹tku osobistego na
rzecz uniwersytetu sprawi³y, ¿e wznowi³ on dzia³alnoœæ w roku 1400, rok po œmierci
donatorki. Tym razem by³ to ju¿ pe³ny uniwersytet œredniowieczny, z wszystkimi czterema
wydzia³ami, zorganizowany na wzór paryski. Odt¹d rektora wybiera³o grono profesorskie;
powsta³y kolegia, w których zamieszkiwali profesorowie, oraz bursy dla ¿aków. Najni¿sz¹
rangê w ówczesnym uniwersytecie mia³ wydzia³ sztuk wyzwolonych, czyli filozoficzny.
Studia rozpoczyna³o siê w³aœnie na nim i dopiero po jego ukoñczeniu mo¿na by³o studiowaæ na jednym z pozosta³ych, z których najwa¿niejszy by³ wydzia³ teologiczny. Równie¿
kariera profesora uniwersytetu zaczyna³a siê na wydziale najni¿szym, a uwieñczyæ j¹
mog³a profesura na teologii. Ró¿nice te mia³y tak¿e znaczenie finansowe: profesor teologii
mia³ dochody znacznie wy¿sze ni¿ inni. Zob.: www.uj.edu.pl.
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wieku na obszarze Rzeczypospolitej istnia³y trzy uniwersytety. Po okresie zaborów
szkolnictwo wy¿sze zaczê³o siê odradzaæ ju¿ w roku 1915. Wówczas to otwarto
Uniwersytet Warszawski oraz Politechnikê Warszawsk¹.
W 1919 roku na terytorium Polski funkcjonowa³o piêæ uniwersytetów:
w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu, Warszawie oraz Wilnie, dwie politechniki
– we Lwowie i w Warszawie, Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademia Górnicza
w Krakowie. Obok tych uczelni publicznych równolegle dzia³a³y tak¿e uczelnie
prywatne: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie, Szko³a Wy¿sza Handlowa (od 1933 roku Szko³a G³ówna Handlowa)
i Wolna Wszechnica Polska w Warszawie3.
W czasie drugiej wojny œwiatowej nauka polska i szkolnictwo wy¿sze ponios³y
dotkliwe straty. Na mocy decyzji okupanta szkolnictwo wy¿sze by³o likwidowane, jednak uczelnie organizowa³y tajne nauczanie. Efekty tajnego nauczania
na szczeblu wy¿szym to oko³o 700 magisteriów, 40 doktoratów i 19 habilitacji4 .
Po zakoñczeniu wojny, w okresie realnego socjalizmu, czyli w latach 1945–
1989, szkolnictwo wy¿sze podlega³o silnej indoktrynacji i represjom, zw³aszcza
w latach 1945–1955, 1968–1970 i 1980–1983. Mo¿liwa by³a jednak¿e miêdzynarodowa wymiana uczonych, co stawia³o polskie szkolnictwo wy¿sze w zdecydowanie lepszej sytuacji ni¿ szkolnictwo pozosta³ych pañstw bloku wschodniego5 .
W latach 1945–1989 liczba uczelni wzros³a do 97, a liczba studentów do 378
tysiêcy w 1989 roku. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ od 1975 roku, kiedy to
w Polsce studiowa³o 468 tysiêcy osób, liczba studiuj¹cych stopniowo mala³a6 .
W 1989 roku, wraz ze zmian¹ systemu politycznego i ekonomicznego, rozpoczê³y siê równie¿ zmiany w zasadach funkcjonowania i strukturze ca³ego
systemu szkolnictwa wy¿szego oraz jego transformacja w kierunku autonomii
instytucjonalnej i swobód akademickich.

3

4

5

6
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B. Jaczewski, ¯ycie naukowe w Polsce odrodzonej [w:] ¯ycie naukowe w Polsce w drugiej
po³owie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, pod red. B. Jaczewskiego, Zak³ad
Narodowy imienia Ossoliñskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1987,
s. 206–210.
S. Mauersberg, Nauka polska i szkolnictwo wy¿sze w latach wojny (1939–1945) [w:] ¯ycie
naukowe w Polsce w drugiej po³owie XIX i w XX wieku. Organizacje i instytucje, pod red.
B. Jaczewskiego, op.cit., s. 245–246.
M. D¹browa-Szefler, Szkolnictwo wy¿sze w Polsce. Raport dla OECD, Warszawa 2005,
materia³ niepublikowany.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1993, GUS, Warszawa 1994, s. 190–191,
cyt. za M. D¹browa-Szefler, Szkolnictwo wy¿sze w Polsce. Raport dla OECD, Warszawa
2005, op.cit.

Zeszyt Naukowy, nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania, Gdańsk 2008.
Wprowadzenie do systemu szkolnictwa wy¿szego w Polsce

Do 1990 roku istnia³y w Polsce wy³¹cznie uczelnie pañstwowe7 . Wyj¹tek
stanowi³ Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dopiero Ustawa z dnia 12 wrzeœnia
1990 r. o szkolnictwie wy¿szym8 stworzy³a mo¿liwoœæ zak³adania uczelni niepublicznych9 . Ich liczba dynamicznie wzrasta³a: w roku 1999 funkcjonowa³y
174 uczelnie niepubliczne, a w roku 2004 by³o ich ju¿ 301. Prowadzi³y one
nastêpuj¹ce typy studiów:

wy¿sze zawodowe – absolwenci uzyskiwali tytu³ zawodowy licencjata
lub in¿yniera,

magisterskie uzupe³niaj¹ce – przeznaczone dla posiadaczy powy¿szych
tytu³ów zawodowych, absolwenci otrzymywali tytu³ magistra lub równowa¿ny,

magisterskie – absolwenci, w zale¿noœci od profilu studiów, uzyskiwali
jeden z nastêpuj¹cych tytu³ów zawodowych: magister, magister in¿ynier, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii,

doktoranckie – przyjmuj¹ce absolwentów studiów wy¿szych, którzy
posiadali tytu³ magistra lub równowa¿ny,

studia podyplomowe.
Do systemu szkolnictwa wy¿szego zalicza siê wszystkie typy szkó³ i rodzaje
kszta³cenia na poziomie wy¿szym10 . Przez takie instytucje nale¿y rozumieæ te,
w których proces kszta³cenia zakoñczony jest wydaniem dyplomu poœwiadczaj¹cego zdobycie wy¿szego wykszta³cenia i uzyskanie okreœlonego tytu³u zawodowego.
Interesuj¹c¹ definicjê systemu szkolnictwa wy¿szego przedstawi³ Roman
Z. Morawski: „Szkolnictwo wy¿sze mo¿e byæ postrzegane jako system spo³eczny
stworzony do spe³niania okreœlonej roli wœród innych systemów spo³ecznych. Jego
misj¹ jest pozyskiwanie nowej wiedzy i upowszechnianie jej w spo³eczeñstwie”11 .
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e system szkolnictwa wy¿szego to system spo³eczny, którego misj¹ s¹ badania naukowe, rozwój kadry nauczycieli akademickich
i za ich poœrednictwem krzewienie wiedzy wœród spo³eczeñstwa. System polskiego szkolnictwa wy¿szego jest przedstawiony na rysunku 1.
7

8

9
10

11

Szkolnictwo wy¿sze w Polsce – 2000 Przewodnik, Warszawa 2000, opracowanie w ramach
przygotowania publikacji Komisji Europejskiej A guide to higher education systems and
qualifications in the EU and EEA countries, Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany
Miêdzynarodowej, www.buwiwm.edu.pl.
Ustawa z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym, Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz.
385, z póŸn. zm.
W ustawie zwanych niepañstwowymi.
M. D¹browa-Szefler, System nauki i szkolnictwa wy¿szego. Funkcjonowanie i elementy
zarz¹dzania, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 84.
Efektywnoœæ funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, pod red.
R. Z. Morawskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 13.
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Rysunek 1. System szkolnictwa wy¿szego w Polsce

Zród³o: www.buwiwm.edu.pl.

Rola szkolnictwa wy¿szego jest niezwykle silnie umocowana w polskim systemie
prawnym. Kszta³towanie i wychowywanie, nazywane w aktach prawnych nauk¹
lub edukacj¹12 , jest konstytucyjnym zadaniem w³adz Rzeczypospolitej Polskiej,
czyli zadaniem pañstwa. Artyku³ 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej13
12

13
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Edukacja to wyraz pochodz¹cy od ³aciñskiego educatio, od educare, co znaczy wychowywaæ, kszta³ciæ, educare pochodzi natomiast od ducere znacz¹cego wodziæ, prowadziæ,
W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Wydawnictwo „Wiedza
Powszechna”, Warszawa 1989, s. 136. Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997, s. 178 okreœla edukacjê jako wychowywanie, g³ównie pod wzglêdem
umys³owym; wykszta³cenie, naukê. S³ownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999, s. 268 t³umaczy krótko: edukacja to wychowanie, wykszta³cenie, od ³ac.
educatio.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78,
poz. 483).
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gwarantuje ka¿demu dostêp do bezp³atnej nauki w szko³ach publicznych, co
wiêcej – nak³ada obowi¹zek nauki do osiemnastego roku ¿ycia. Poza gwarancj¹
bezp³atnego kszta³cenia konstytucja zapewnia uczelniom autonomiê, pozostawiaj¹c przepisom o randze ustawy okreœlenie zasad autonomii.
Absolutnym warunkiem wstêpu na wy¿sze uczelnie jest posiadanie przez
kandydata œwiadectwa dojrza³oœci lub jego zagranicznego odpowiednika. Dokument taki musi byæ zgodny z wymogami14 ministra w³aœciwego do spraw
szkolnictwa wy¿szego lub uznany na podstawie umowy bilateralnej czy te¿ uznany
w trakcie procesu indywidualnej nostryfikacji.
Do roku 1990 wszystkie uczelnie (a w³aœciwie ich podstawowe jednostki
organizacyjne) mia³y uprawnienia do nadawania tytu³u zawodowego magistra,
a wiele z nich mia³o prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego. Studia zawodowe, których absolwenci otrzymywali dyplom
wy¿szych studiów zawodowych, by³y organizowane jedynie w nielicznych
przypadkach. Wynika³o to z powszechnego ówczeœnie systemu prowadzenia jednolitych
studiów magisterskich na przewa¿aj¹cej wiêkszoœci kierunków kszta³cenia. Absolwenci uczelni otrzymywali g³ównie tytu³ zawodowy magistra, który uprawnia³
miêdzy innymi do ubiegania siê o przyjêcie na studia doktoranckie.
W badanych latach 1999–2004 system szkolnictwa wy¿szego tworzy³y uczelnie
publiczne oraz uczelnie niepubliczne dzia³aj¹ce na podstawie Ustawy z dnia 12
wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym i niepubliczne uczelnie zawodowe
dzia³aj¹ce na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach
zawodowych 15.
Uczelnie funkcjonuj¹ce na podstawie Ustawy o szkolnictwie wy¿szym z dnia
12 wrzeœnia 1990 r. prowadzi³y studia magisterskie i zawodowe lub tylko zawodowe,
zaœ uczelnie dzia³aj¹ce na podstawie Ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych
z dnia 26 czerwca 1997 r. prowadzi³y wy³¹cznie wy¿sze studia zawodowe
i mia³y prawo nadawania jedynie tytu³ów licencjata i in¿yniera, ich absolwenci
mogli kontynuowaæ studia w celu uzyskania tytu³u magistra16 . Studia zawodowe
trwa³y trzy do czterech lat i koñczy³y siê uzyskaniem tytu³u zawodowego licencjata

14

15

16

Szczegó³owe zasady wydawania œwiadectwa dojrza³oœci oraz wzory druku okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 wrzeœnia 2002 r. w sprawie zasad
wydawania oraz wzorów œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych druków szkolnych,
sposobu dokonywania ich sprostowañ i wydawania duplikatów, a tak¿e zasad legalizacji
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic¹ oraz zasad odp³atnoœci za
wykonywanie tych czynnoœci (Dz. U. Nr 6 poz.73).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 96,
poz. 590, z póŸn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.
1365) systematyzuje ten podzia³ na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie lub in¿ynierskie, oraz drugiego stopnia, zakoñczone nadaniem tytu³u zawodowego magistra, magistra
in¿yniera lub lekarza.
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lub in¿yniera. Ukoñczenie studiów tego typu dawa³o mo¿liwoœæ ich kontynuowania na magisterskich studiach uzupe³niaj¹cych, trwaj¹cych z regu³y od pó³tora
roku do dwóch lat. Na uczelniach publicznych oraz na niektórych uczelniach
niepublicznych wystêpowa³y tak¿e jednolite studia magisterskie. Teraz jednak,
zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹17 , ta forma studiów jest w zaniku.
Wiele wydzia³ów uczelni publicznych oraz kilka wydzia³ów uczelni niepublicznych prowadzi obecnie studia doktoranckie, trwaj¹ce trzy do czterech lat.
Studia te okreœlane s¹ teraz mianem studiów trzeciego stopnia. Warunkiem
przyjêcia jest miêdzy innymi posiadanie tytu³u zawodowego magistra lub równorzêdnego. Istnieje mo¿liwoœæ uzyskania stopnia naukowego doktora bez uczestniczenia w studiach doktoranckich. Szczegó³owe zasady okreœlaj¹ uczelnie, b¹dŸ
nadaj¹ce stopieñ uprawnione wydzia³y.
Najwy¿szym stopniem naukowym mo¿liwym do zdobycia w trakcie zunifikowanej, trójstopniowej œcie¿ki edukacji na poziomie wy¿szym jest stopieñ doktora.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kolejnym etapem rozwoju naukowego
jest uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Obecnie uprawnienia

17
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19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklaracjê Boloñsk¹. Jest to
dokument zawieraj¹cy zadania prowadz¹ce do zbli¿enia systemów szkolnictwa wy¿szego
krajów europejskich. G³ównym celem deklaracji jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego. Jego realizacja to wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdro¿enie suplementu do dyplomu, przyjêcie systemu
kszta³cenia opartego na dwóch g³ównych poziomach: licencjackim i magisterskim (pre-licence
i post-licence); powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych ECTS; promocja
mobilnoœci studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego; promocja wspó³pracy europejskiej w zakresie zwiêkszenia poziomu jakoœci szkolnictwa wy¿szego; promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wy¿szego, szczególnie
w zakresie rozwoju zawodowego, mobilnoœci oraz zintegrowanych programów nauczania,
szkolenia i badañ. Stan realizacji zaleceñ Deklaracji Boloñskiej omawiany jest na konferencjach
ministrów edukacji, odbywaj¹cych siê co dwa lata i koñcz¹cych komunikatem podsumowuj¹cym
dotychczasowe osi¹gniêcia oraz wyznaczaj¹cym dalsze dzia³ania. Pierwsza Konferencja
Ministrów Edukacji Krajów Sygnatariuszy Deklaracji Boloñskiej odby³a siê w Pradze
w dniach 18–19 maja 2001 roku. Podtrzyma³a ona ogólne kierunki dzia³añ zwi¹zane z utworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego, do³¹czaj¹c nowe elementy w postaci
promocji kszta³cenia przez ca³e ¿ycie; podkreœlenia znaczenia wspó³pracy z instytucjami
szkolnictwa wy¿szego oraz studentami i potrzeby promocji atrakcyjnoœci Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego na œwiecie. Podczas kolejnej konferencji (Berlin 18–19 wrzeœnia
2003 r.) wskazano na potrzebê wzmocnienia wspó³pracy w ramach Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wy¿szego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Podkreœlono równie¿ koniecznoœæ
w³¹czenia w proces boloñski tematyki dotycz¹cej studiów doktoranckich. Jako szczególne
zadanie przyjêto koniecznoœæ stymulowania i monitorowania rozwoju jakoœci szkolnictwa
wy¿szego, wprowadzania dwustopniowego systemu studiów oraz uznawalnoœci dyplomów
i okresów studiów. Polska w³¹czy³a siê w proces wdra¿ania Deklaracji Boloñskiej, m.in.
podejmuj¹c dzia³ania zmierzaj¹ce do powszechnego stosowania suplementu do dyplomu,
rozwijaj¹c dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powo³uj¹c
Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹, promuj¹c mobilnoœæ, na przyk³ad w ramach programu
Socrates/Erasmus lub dwustronnych umów miêdzynarodowych itp., Zob.:www.mein.gov.pl.
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do nadawania takich tytu³ów ma wiele wydzia³ów uczelni publicznych i tylko
dwie uczelnie niepubliczne: Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania
im. Leona KoŸmiñskiego w Warszawie, mog¹ca nadawaæ stopieñ doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarz¹dzaniu, oraz Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Pu³tusku – w dziedzinie nauk humanistycznych. Œwiadczy to tak¿e
o wymaganiach stawianych uczelniom. Warto dodaæ, i¿ w polskim systemie prawnym dopiero posiadanie przez uczelniê tego typu uprawnieñ daje mo¿liwoœæ
kreowania w³asnej kadry nauczycieli akademickich, poniewa¿ dopiero uzyskanie
stopnia doktora habilitowanego daje adeptowi nauki tak zwany atrybut samodzielnoœci.
Kszta³cenie w ramach studiów wy¿szych w Polsce jest prowadzone w ramach roku akademickiego, który zwyczajowo obejmuje oko³o 30 tygodni nauki,
po oko³o 30 godzin ka¿dy i podzielony jest na dwa semestry:

semestr zimowy, trwaj¹cy od 1 paŸdziernika do oko³o 15 lutego nastêpnego roku kalendarzowego, zawieraj¹cy przeciêtnie 15 tygodni nauki,
przerwê œwi¹teczn¹, zimow¹ sesjê egzaminacyjn¹ i przerwê zimow¹,

semestr letni, od oko³o 16 lutego do 30 wrzeœnia, zawieraj¹cy przeciêtnie
15 tygodni nauki, przerwê œwi¹teczn¹, letni¹ sesjê egzaminacyjn¹ i okres
wakacji letnich.
Podczas wakacji letnich studenci zwyczajowo odbywaj¹ praktyki zawodowe.
Kszta³cenie studentów odbywa siê w formie wyk³adów, æwiczeñ, seminariów, zajêæ laboratoryjnych i konserwatoriów. Listê oficjalnych nazw kierunków
studiów, w jakich kszta³ci siê na poziomie studiów wy¿szych w polskich uczelniach,
okreœla Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego.
Tok studiów wymaga uzyskania zaliczeñ oraz z³o¿enia egzaminów z przedmiotów okreœlonych przez uczelniê na podstawie tak zwanych minimalnych
wymagañ programowych. Do zaliczenia zarówno semestru, jak i ca³ego roku
akademickiego konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
przedmiotów okreœlonych planem studiów. Obok tradycyjnego systemu ocen uczelnie
rozpoczê³y te¿ wdra¿anie Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych ECTS18 .

18

ECTS (European Credit Transfer System) to system u³atwiaj¹cy zaliczanie okresu studiów
odbytych przez studenta na uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez jego
uczelniê macierzyst¹. System ECTS zosta³ opracowany w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych w ramach ówczesnego programu Erasmus. Jest to kodeks sprawdzonych rozwi¹zañ dotycz¹cych uznawania (okresu) studiów. Oznacza to, ¿e okres studiów odbytych
w uczelni partnerskiej (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastêpuje porównywalny
okres studiów na uczelni macierzystej, niezale¿nie od tego, ¿e treœæ uzgodnionego programu
studiów uczelni partnerskiej mo¿e siê ró¿niæ od programu na uczelni macierzystej. Podstaw¹ systemu ECTS jest przejrzystoœæ programu studiów i zasad zaliczania zajêæ. ECTS
u³atwia instytucjom uznawanie osi¹gniêæ studentów w nauce przez stosowanie punktów
ECTS oraz wspólnej skali ocen, Zob.: www.europa.eu.int/comm/education/programmes/
socrates/usersg_en.html.
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Koñcowym elementem studiów jest z³o¿enie egzaminu dyplomowego.
Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wymaga:

zaliczenia wszystkich przedmiotów, praktyk, æwiczeñ oraz z³o¿enia
wszystkich egzaminów okreœlonych dla ka¿dego kierunku studiów,

z³o¿enia w terminie pracy dyplomowej i uzyskania od promotora pozytywnej oceny za pracê dyplomow¹.
Na koñcowy wynik studiów sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:

œrednia ze wszystkich ocen otrzymanych w toku studiów,

ocena z pracy dyplomowej,

ocena z egzaminu dyplomowego.
Œrednia jest œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych ocen. Ocena na dyplomie
jest najczêœciej zaokr¹glona do wartoœci ca³kowitej. Opisany tu sposób wyznaczania oceny koñcowej studiów mo¿e byæ na wielu uczelniach modyfikowany
zgodnie z zasadami ustalanymi przez ich senaty19 .
Obecnie system polskiego szkolnictwa wy¿szego tworzy ponad czterysta
uczelni, w tym ponad trzysta uczelni niepublicznych. WyraŸne zwiêkszenie ich
liczby nast¹pi³o po liberalizacji rynku us³ug szkolnictwa po roku 1990. Tak znaczna
liczba powsta³ych uczelni niepublicznych œwiadczy nie tylko o ogromnym potencjale rynku, lecz tak¿e o spójnoœci i skutecznoœci funkcjonowania systemu. Jego
cechami charakterystycznymi s¹ pe³na dro¿noœæ kszta³cenia20 oraz wysoka autonomia uczelni, zagwarantowana ustaw¹ sejmow¹.
Akty prawne reguluj¹ce funkcjonowanie uczelni w latach 1999–2004 stosowa³y odmienne kryteria i wymagania wobec ró¿nych typów uczelni. Dopiero
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym zrówna³a w prawach
i obowi¹zkach uczelnie publiczne oraz niepubliczne, dziel¹c jednoczeœnie je na
dwa typy: na uczelnie akademickie, czyli posiadaj¹ce uprawnienia do, co najmniej, nadawania stopnia naukowego doktora, oraz uczelnie zawodowe, czyli
wszystkie pozosta³e.
System szkolnictwa wy¿szego w Polsce wykazuje dojrza³oœæ i funkcjonuje
w sposób sprawny i porównywalny z krajami Unii Europejskiej oraz krajami
cz³onkowskimi OECD21 .

19
20

21
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Szkolnictwo wy¿sze w Polsce – 2000 Przewodnik, op.cit.
Dro¿noœæ kszta³cenia, czyli mo¿liwoœæ rozpoczêcia nauki na jednej uczelni dla uzyskania
tytu³u zawodowego np. licencjata, oraz kontynuowania ich na innej uczelni dla uzyskania
tytu³u zawodowego magistra i potem na kolejnej uczelni dla uzyskania stopnia naukowego
doktora.
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – organizacja grupuj¹ca
kraje zaanga¿owane w propagowanie gospodarki rynkowej oraz zasad demokracji. Obecnie
tworzy j¹ 30 pañstw: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Wêgry, Islandia, Irlandia, W³ochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Meksyk,
Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, S³owacja, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, Zob.: www.oecd.org.
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Gdansk Management College

AN INTRODUCTION TO THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM IN POLAND
Summary
The article presents an introduction to the higher education system in Poland. It characterizes the higher education system by discussing its history and
present. It describes the types of higher education schools and the principles of
education now applicable in Poland among other issues.
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