
TEMAT Polskie szkoły wyższe

ZADANIE: WYBIERZ JEDNĄ Z POZNAŃSKICH UCZELNI PAŃSTWOWYCH (NIE 
PRYWATNYCH) I DOKONAJ JEJ OPISU- OD KIEDY DZIAŁA, JAKIE KIERUNKI MA , CO 
JĄ WYRÓŻNIA ITD.
KAŻDY ODSYŁA MI ZADANIE  W KOLEJNY CZWARTEK CZYLI  2KWIETNIA NA 
ADRES:karolinakarolakZST@interia.pl
UWAGA!!!!! W tytule e-maila MUSI ZNALEŹĆ SIĘ DOPISEK: WOS1c+ 
wasze nazwisko TO JEST BARDZO WAŻNE BY WASZA PRACA NIE 
UMKNĘŁA W STERCIE INNYCH- proszę również wysłać ją w czwartek a nie 
wcześniej

Zapoznaj się z notatką

System szkolnictwa wyższego w Polsce
System szkolnictwa wyższego w Polsce zakłada kształcenie na trzech stopniach:

studia pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie),
studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie),
studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).
 

Na studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie mogą aplikować osoby 
posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, na którego podstawie mają 
prawo podejmować studia pierwszego stopnia w swoim kraju. Studia 
licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów), studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 
semestrów). Uzyskany dyplom licencjata albo inżyniera upoważnia do podjęcia 
studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Na studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) mogą aplikować osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia, na którego podstawie mają 
prawo podejmować studia drugiego stopnia w swoim kraju. Studia drugiego 
stopnia uzupełniające magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) lub 1,5 roku (3 
semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra.

Na wybranych kierunkach (jak na przykład psychologia, teologia, prawo i in.) 
oferowane są studia jednolite magisterskie. Na studia jednolite magisterskie 
mogą aplikować kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
na którego podstawie mają prawo podejmować studia pierwszego stopnia w 
swoim kraju. W tym przypadku kształcenie trwa nieprzerwalnie 5 lat (10 
semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) upoważnia dyplom 
magistra. Studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się obroną 
pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rok akademicki w Polsce rozpoczyna się 1 października danego roku, a kończy 
30 września następnego roku. Rok akademicki jest podzielony na 2 semestry – 
zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.


