SZKOLNICTWO WYśSZE W EUROPIE

Kilkanaście państw europejskich podpisując, w dniu 19 czerwca 1999 Deklarację
Bolońską, zobowiązało się do osiągnięcia postawionych w niej celów.
Kraje te dąŜą do osiągnięcia w krótkim okresie, (najpóźniej do końca pierwszej dekady
trzeciego tysiąclecia) celów, które uwaŜają za najistotniejsze dla utworzenia europejskiego
obszaru szkolnictwa wyŜszego oraz dla promowania europejskiego systemu szkolnictwa
wyŜszego na skalę światową:
1. Przyjęcie systemu czytelnych i porównywalnych stopni, poprzez wdroŜenie
Suplementu do Dyplomu, w celu promowania moŜliwości zatrudnienia obywateli
Europy oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa
wyŜszego.
2. Przyjęcie systemu opartego na dwóch głównych cyklach: niŜszym - "undergraduate" i
wyŜszym- "graduale”. Dostęp do drugiego cyklu wymaga pomyślnego ukończenia
pierwszego etapu cyklu studiów, trwającego minimum trzy lata. Stopień nadany po
pierwszym cyklu, będzie równieŜ uznawany na europejskim rynku pracy jako
odpowiedni poziom kwalifikacji. Drugi etap powinien prowadzić do tytułu stopnia
"master” i/lub "doktorate degree” jak to jest w wielu państwach Europy.
3. Ustalenie systemu punktów kredytowych, takiego jak ECTS - jako odpowiedniego
środka promowania jak największej mobilności studentów. Punkty mogą być równieŜ
zdobywane poza szkolnictwem wyŜszym, z uwzględnieniem kształcenia przez całe
Ŝycie, pod warunkiem, Ŝe są one uznane przez rekrutujące szkoły wyŜsze.
4. Promocja mobilności poprzez pokonanie przeszkód na drodze do swobodnego
przemieszczania się, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. studentów - dostęp do moŜliwości studiów i szkoleń oraz związanych z tym
usług;
b. nauczycieli, naukowców oraz personelu administracyjnego - uznanie i
waloryzacja okresów badań, nauczania i szkolenia, zrealizowanych w
europejskim kontekście bez uszczerbku dla ich praw.
5. Promocja współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości, z uwzględnieniem
opracowania porównywalnych kryteriów i metodologii.
6. Promocja niezbędnych europejskich wymiarów szkolnictwa wyŜszego, szczególnie
pod względem rozwoju zawodowego, współpracy międzyinstytucjonalnej, programów
dotyczących mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i
badań.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym (art.159) stanowi, Ŝe studia w uczelni są
prowadzone jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.
Minister, zgodnie z wytycznymi ustawy „Prawo o szkolnictwie wyŜszym”, określa, jakie
kierunku studiów są prowadzone jako studia pierwszego stopnia lub pierwszego i drugiego
stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Jednolite studia magisterskie - studia magisterskie, na które przyjmowani są kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości, umoŜliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w
określonym zakresie kształcenia, jak równieŜ przygotowujące do twórczej pracy zawodowej,
kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego; ich ukończenie
umoŜliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inŜynierskie, umoŜliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy
w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inŜyniera.
Na kierunku „Chemia”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1166), studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają
6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niŜ 2200. Liczba punktów ECTS nie
powinna być mniejsza niŜ 180.
Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu
ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W pracy
zawodowej powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać
zasad etyki i przepisów prawa – w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania,
charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami
oraz promowania zrównowaŜonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności
rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego
przekazywania informacji, a takŜe pracy zespołowej.
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się
językiem specjalistycznym z zakresu chemii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w
przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji oraz
szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, umoŜliwiające uzyskanie specjalistycznej
wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak równieŜ przygotowujące do twórczej pracy w
określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.
Na kierunku „Chemia”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1166), studia drugiego stopnia trwają nie krócej niŜ 4
semestry, gdy dotyczą absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być
mniejsza niŜ 1000. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŜ 120.
Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia –
wiedzę z zakresu chemii oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać
wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych – równieŜ
w niestandardowych sytuacjach – a takŜe umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych
lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć
dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a takŜe
organizować pracę grupową i kierować pracą zespołową. Absolwent powinien posiadać
umiejętności umoŜliwiające podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po
ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego

do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego
kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań
badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA - STUDIA DOKTORANCKIE
Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci
posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umoŜliwiające uzyskanie zaawansowanej
wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej
działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe - inną niŜ studia wyŜsze i studia doktoranckie formę kształcenia
przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyŜszych.

STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne są podstawową formą studiów wyŜszych, w której program studiów
jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów w wymiarze określonym standardami kształcenia.

STUDIA NIESTACJONARNE
Studia niestacjonarne są inną formą studiów przeznaczonych dla osób nie mogących
studiować na studiach stacjonarnych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i
wieczornych (studia wieczorowe), bądź w soboty i niedziele (studia zaoczne)
Uczelnia publiczna moŜe pobierać opłaty za kształcenie studentów na studiach
niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
W uczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach niestacjonarnych nie
moŜe być większa od liczby studentów studiujących na studiach stacjonarnych.
Liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych nie moŜe być mniejsza niŜ 60 %
ogólnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych
kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, przy pełnej realizacji minimalnej liczby
godzin zajęć zorganizowanych określonych w standardach kształcenia.
Plan studiów i program nauczania realizowany na studiach niestacjonarnych zapewnia
nabycie tej samej wiedzy i uzyskanie tych samych kwalifikacji co na studiach stacjonarnych
na tym samym kierunku studiów i poziomie kształcenia.
Zakres treści kształcenia realizowanych na studiach niestacjonarnych nie moŜe być
mniejszy niŜ określony w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i
poziomów kształcenia.
Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłuŜej niŜ odpowiednie studia
stacjonarne.

