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- efekty kształcenia  – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w 
procesie kształcenia przez osobę uczącą się (art. 2 ust. 1 pkt 18c); 
 
- punkty ECTS  – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 
punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego 
do uzyskania zakładanych efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18d);  
 
- program kształcenia  – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, 
zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, oraz opis procesu 
kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do 
poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS (art. 2 ust. 1 pkt 14b); 
 
- obszar kształcenia  – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (art. 2 
ust. 1 pkt 14a); 
 
- profil kształcenia  – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć słuŜących zdobywaniu przez 
studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć 
słuŜących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych (art. 2 ust. 1 
pkt 18e); 
 
- kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub 
innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie 
zakładanych efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18b) 
 
- kwalifikacje pierwszego stopnia  – efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, 
zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inŜyniera lub równorzędnego 
określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem 
(art. 2 ust. 1 pkt 18f); 
 
- kwalifikacje drugiego stopnia  – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, 
zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inŜyniera lub 
równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony 
odpowiednim dyplomem (art. 2 ust. 1 pkt 18g); 
 
- kwalifikacje trzeciego stopnia  – uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego 
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego 
doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki 
określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim 
dyplomem (art. 2 ust. 1 pkt 18h); 
 
- kwalifikacje podyplomowe  – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach 
podyplomowych, potwierdzone świadectwem (art. 2 ust. 1 pkt 18i); 
 
- poziom kształcenia  – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia (art. 2 ust. 2 pkt 2); 



 
- studia mi ędzyobszarowe  – studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i 
prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym 
w danej uczelni przez podstawową jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienie do 
nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem (art. 
8 ust. 2). 
W związku z tym zredefiniowane zostały niektóre pojęcia występujące we wcześniej 
obowiązującej wersji ustawy, w tym (pominięto zmiany natury „porządkującej”, mniemające 
bezpośredniego związku z wprowadzeniem KRK): 
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- kierunek studiów  – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, 
realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 14); 
 
- forma studiów  – studia stacjonarne i studia niestacjonarne (art. 2 ust. 1 pkt 11a);  
 
- studia stacjonarne  – forma studiów wyŜszych, w której co najmniej połowa programu 
kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich (art. 2 ust. 1 pkt 12); 
 
- studia niestacjonarne  – forma studiów wyŜszych, inna niŜ studia stacjonarne, wskazana 
przez senat uczelni (art. 2 ust. 1 pkt 13); 
 
- studia pierwszego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 
posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego 
stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 7); 
 
- studia drugiego stopnia  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 
posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem 
kwalifikacji drugiego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 8); 
 
- jednolite studia magisterskie  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 
posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia 
(art. 2 ust. 1 pkt 9); 
 
- studia trzeciego stopnia  – studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę 
organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub 
międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci 
posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego 
stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 10); 
 
- studia podyplomowe  – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający 
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym 
Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (art. 2 ust. 1 pkt 11); 
 
- standardy kształcenia  – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu 
kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej 
(art. 2 ust. 1 pkt 18). 


