
1 
 

 

Zmiany w terminologii i definicjach terminów 

Stary termin 
(Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym) 

NOWY TERMIN 
(USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1668, z późn. zm.) 

 

Uwaga 

Poziom kształcenia POZIOM STUDIÓW Art. 64. 1.  Studia są prowadzone na poziomie: 
1) studiów pierwszego stopnia; 
2) studiów drugiego stopnia; 
3) jednolitych studiów magisterskich. 

Kierunek studiów 
art. 2 ust. 1 pkt 14) kierunek studiów - 
wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów 
kształcenia, realizowaną w uczelni w sposób 
określony przez program kształcenia; 
 

Kierunek staje się cechą studiów, obok poziomu i 
profilu 

Art. 53. 1. Uczelnia prowadzi kształcenie na 
studiach na określonym kierunku, poziomie i 
profilu. Uczelnia przyporządkowuje kierunek do 
co najmniej 1 dyscypliny. 
2. W przypadku przyporządkowania kierunku 
studiów do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje się 
dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie 
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. 

art. 2 ust. 1 pkt 12) studia stacjonarne - formę 
studiów wyższych, w której co najmniej połowa 
programu kształcenia jest realizowana w postaci 
zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
i studentów 

Art. 63. 1. Studia są prowadzone w formie: 
1) studiów stacjonarnych, w ramach których 

co najmniej połowa punktów ECTS objętych 
programem studiów jest uzyskiwana w 
ramach zajęć z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i studentów; 

 

 

art. 2 ust. 1 pkt 13) studia niestacjonarne - formę 
studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, 
wskazaną przez senat uczelni; 

2) studiów niestacjonarnych wskazanych w 
uchwale senatu, w ramach których mniej 
niż połowa punktów ECTS objętych 
programem studiów może być uzyskiwana 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
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akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i studentów. 

Obszar kształcenia  Termin został usunięty 

Program kształcenia PROGRAM  STUDIÓW Art. 67. 1. Studia są prowadzone na określonym 
kierunku, poziomie i profilu na podstawie 
programu studiów, który określa: 

1) efekty uczenia się, o których mowa w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z 
uwzględnieniem uniwersalnych 
charakterystyk pierwszego stopnia 
określonych w tej ustawie oraz 
charakterystyk drugiego stopnia 
określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy; 

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania 
efektów uczenia się; 

3) liczbę punktów ECTS przypisanych do 
zajęć. 

Standardy kształcenia STANDARD KSZTAŁCENIA Uszczegółowienie definicji 
Art. 68 

2. Standard kształcenia jest zbiorem reguł 
i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących 
sposobu organizacji kształcenia, osób 
prowadzących to kształcenie, ogólnych i 
szczegółowych efektów uczenia się, a także 
sposobu weryfikacji osiągniętych efektów 
uczenia się. 
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Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego 

 Termin został usunięty 
Obowiązuje terminologia  wprowadzona w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
Art. 2 pkt 16 
POLSKA RAMA KWALIFIKACJI – opis ośmiu 
wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji 
odpowiadających   odpowiednim   poziomom   
europejskich   ram kwalifikacji, o których mowa w 
załączniku II do zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. 
Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), 
sformułowany za pomocą ogólnych 
charakterystyk efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poszczególnych poziomach, 
ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych; 

Kwalifikacje  Definicja zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
Art. 2 pkt 8 

kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w 
zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych, nabytych w edukacji formalnej, 
edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się 
nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej 
kwalifikacji  wymaganiami,  których  osiągnięcie  
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zostało  sprawdzone w walidacji oraz formalnie  
potwierdzone przez uprawniony podmiot 
certyfikujący; 

Efekty kształcenia EFEKTY UCZENIA SIĘ Definicja zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
Art. 2 pkt 4 
efekty uczenia się – wiedza, umiejętności oraz 
kompetencje społeczne nabyte w procesie 
uczenia się; 
pkt 23 
wiedza – zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, 
teorii oraz praktyk, przyswojonych w procesie 
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia 
się lub działalności zawodowej; 
pkt 21 
umiejętności – przyswojona w procesie uczenia 
się zdolność do wykonywania zadań i 
rozwiązywania problemów właściwych dla 
dziedziny uczenia się lub działalności 
zawodowej; 
pkt 7 
kompetencje społeczne – rozwinięta w toku 
uczenia się zdolność kształtowania własnego 
rozwoju  oraz  autonomicznego  i 
odpowiedzialnego  uczestniczenia w życiu 
zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem 
etycznego kontekstu własnego postępowania; 
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art. 2 ust. 1 pkt 18d) 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. 165 ust. 2b  Jeden punkt ECTS odpowiada 
efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga 
od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy 
czym liczba godzin pracy studenta obejmuje 
zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z 
planem studiów, oraz jego indywidualną pracę. 

Art. 67 ust 2 i 3 

Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu 
pracy studenta niezbędnego do uzyskania 
efektów uczenia się. 

Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy 

studenta obejmującym zajęcia organizowane 

przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę 

związaną z tymi zajęciami. 

 

 

art. 2 ust. 1 pkt 18e) profil kształcenia - profil 
praktyczny lub profil ogólnoakademicki; 
 
art. 2 ust. 1 pkt 18ea) profil praktyczny - profil 
programu kształcenia obejmującego moduły 
zajęć służące zdobywaniu przez studenta 
umiejętności praktycznych i kompetencji 
społecznych, realizowany przy założeniu, że 
ponad połowa programu studiów określonego w 
punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne 
kształtujące te umiejętności i kompetencje, w 
tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach 
warsztatowych, które są prowadzone przez osoby 
posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte 
poza uczelnią; 

Art. 64  
2. Studia są prowadzone na profilu: 
1) praktycznym, na którym ponad połowa 
punktów ECTS jest przypisana zajęciom 
kształtującym umiejętności prak- tyczne; 
2) ogólnoakademickim, na którym ponad 
połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową. 
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art. 2 ust. 1 pkt 18eb) profil ogólnoakademicki - 
profil programu kształcenia obejmującego 
moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w 
uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy 
założeniu, że ponad połowa programu studiów 
określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia 
służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej 
wiedzy; 

Kwalifikacje pierwszego stopnia 
Kwalifikacje drugiego stopnia 
Kwalifikacje trzeciego stopnia 
Kwalifikacje podyplomowe 

 Terminy usunięte 
Obowiązuje terminologia zgodna z ustawą z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji 
Art. 2 
Pkt 10 
kwalifikacje pełne – kwalifikacje, które są 
nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty 
po ukończeniu określonych etapów kształcenia 
oraz w ramach systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki po ukończeniu kształcenia 
specjalistycznego, studiów pierwszego stopnia, 
studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
Pkt 9 
kwalifikacje cząstkowe – kwalifikację w 
zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy 
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z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i 
świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o 
których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1267); kwalifikacje nadawane po ukończeniu 
studiów podyplomowych, o których mowa w art. 
160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje 
nadawane po ukończeniu form kształcenia, o 
których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 
2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 
i 1669) oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 736 i 1669); kwalifikacje 
uregulowane i kwalifikacje rynkowe; 
 

Brak terminu INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE Art. 59. 1. Uczelnia akademicka posiadająca 
kategorię naukową A+ albo A w co najmniej 4 
dyscyplinach zawierających się w co najmniej 2 
dziedzinach może prowadzić indywidualne studia 
międzydziedzinowe. 
2. Indywidualne studia międzydziedzinowe są 
sposobem organizacji studiów umożliwiającym 
uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na 
więcej niż 1 kierunku. 
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Brak terminu STUDIA DUALNE Art. 62. Uczelnia może prowadzić studia dualne, 
które są studiami o profilu praktycznym 
prowadzonymi z udziałem pracodawcy. 
Organizację studiów określa umowa zawarta w 
formie pisemnej. 
 

 


