
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 18: SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE I EUROPIE.  
 
 
Zagadnienia: 
 

1. System szkolnictwa wyższego w Polsce. 
2. Zasady przyjmowania do szkół wyższych. 
3. Nauka w UE – Deklaracja bolońska. 
4. Programy unijne dotyczące szkolnictwa wyższego. 
 
 

 

1. System szkolnictwa wyższego w Polsce. 
 system oświatowy w Polsce tworzą:  

 przedszkola,  

 szkoły podstawowe,  

 szkoły ponadpodstawowe oraz  

 szkoły wyższe. 
 

Najstarsze uczelnie: 
 

 XIV w. Uniwersytet Jagielloński 1364 (król Kazimierz Wielki); 
 XI w. Uniwersytet w Bolonii 1088 (najstarszy w Europie) –Włochy; 
 X w. Uniwersytet Al-Azhar (Kair 988); 
 XII w. Oksford (1167) – Wielka Brytania. 

 
 ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668; ujednolicono Dz.U. z 2020 r. poz. 85); 

 rodzaje studiów: 

 studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), 

 studia II stopnia (magister, magister inżynier), 

 jednolite studia magisterskie (np. aktor, lekarz, prawo, psychologia), 

 studia III stopnia (studia doktoranckie), 

 studia podyplomowe (upowszechnienie kształcenia ustawicznego), 
 organizacja zajęć na studiach: 

 studia stacjonarne (dzienne), 

 studia niestacjonarne (zaoczne), 
 organ prowadzący uczelnie: 

 uczelnie publiczne (utworzone przez państwo), 

 uczelnie niepubliczne (osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje niepaństwowe), 

 uczelnie kościelne (przez kościoły i związki wyznaniowe). 

 
2. Zasady przyjmowania do szkół wyższych. 

 warunek uzyskania świadectwa maturalnego, 
 wyjątkowo dodatkowe egzaminy sprawdzające wiedzę i umiejętności niesprawdzane na maturze, np. 

artystyczne, sportowe, wojskowe lub uzyskanie matury za granicą kraju; 
 Internetowa Rejestracja Kandydatów; 
 terminy rekrutacji ustalają rektorzy uczelni; 
 zamawiane kształcenie na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – program 

stypendialny dla studentów, pomoc materialna dla uczelni (np. automatyka, robotyka, mechanika, 
budowa maszyn); 

 niskooprocentowane pożyczki dla studentów; 



 stypendia socjalne dla studentów; 
 stypendia dla najlepszych studentów. 

 
3. Nauka w UE – Deklaracja Bolońska. 

 Deklaracja Bolońska (1999) – ujednolicenie systemów szkolnictwa wyższego w Europie; 
 porównywalne dyplomy ukończenia studiów; 
 suplement do dyplomu, który ułatwia ocenę i zrozumienie kwalifikacji posiadanych przez absolwenta; 
 swobodny przepływ osób w UE, certyfikat potwierdzający znajomość języka; 
 3 poziomy kształcenia wyższego (I, II i III stopnia); 
 upowszechnienie wymiany studentów. 

 
4. Programy unijne dotyczące szkolnictwa wyższego. 

 ERASMUS – współpraca międzynarodowa uczelni, wymiana studentów i pracowników naukowych oraz 
praktyki zagraniczne; 

 ERASMUS MUNDUS – adresowany do krajów niezrzeszonych w UE, rozwijanie szkolnictwa wyższego; 
 TEMPUS – program wspierający reformę szkolnictwa wyższego w UE. 

 
 
 
 

 


