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Realizacja celów Procesu Bolońskiego
tj. budowy 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
(EOSW)

Realizacja celów Procesu Bolońskiego
tj. budowy 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
(EOSW)

Decyzje podejmowane na spotkaniach ministrów:
Bolonia – 1999; Praga – 2001; Berlin – 2003; 

Bergen – 2005; Londyn 2007
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Realizacja celów Procesu Bolońskiego
przez:

Realizacja celów Procesu Bolońskiego
przez:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szkołach wyższych 
2. System czytelnych i porównywalnych dyplomów oraz wprowadzenie 

suplementu do dyplomu
3. Trójstopniowy system kształcenia (I stopień – licencjat/inżynier, 

II stopień – magister, III stopień – doktor)
4. Wprowadzenie punktowego systemu ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System) jako sposobu uznawalności 
studiów odbywanych w różnych okresach i w różnych miejscach 
(system akumulacji i transferu punktów)

5. Promocję i wspieranie mobilności studentów, nauczycieli 
akademickich, pracowników naukowych i administracyjnych

6. Promowanie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego
7. Wdrożenie koncepcji kształcenia przez całe życie
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Komunikat Berliński 2003Komunikat Berliński 2003

Decyzje/zobowiązania:

Do 2005: 
• Wszystkie kraje mają mieć systemy 

zapewnienia jakości kształcenia
• Wszystkie kraje mają wprowadzić

studia 2-stopniowe
• Wszystkie kraje mają wydawać

bezpłatny i powszechny suplement do 
dyplomu
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Przed Bergen 2005Przed Bergen 2005

3-5 lutego 2005 – konferencja w Salzburgu
poświęcona wyłącznie studiom doktoranckim.

Zgodzono się, że studia doktoranckie powinny 
stanowić III stopień studiów, ale zasady ich 
organizacji muszą różnić się od tych, które 

przyjęto dla studiów I i II stopnia 
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Bergen 2005Bergen 2005

Ocena działań
i plany dotyczące studiów trójstopniowych
• Większość krajów zastosowała dwustopniowy 

system kształcenia, w którym uczestniczy ponad 
połowa studentów

• Istnieje potrzeba szerokiego dialogu w celu 
zwiększenia zatrudniania absolwentów I stopnia

• Do 2007 roku należy opracować regulacje 
dotyczące III stopnia (doktoranckiego)

• Konieczność powiązania szkolnictwa wyższego z 
badaniami naukowymi

• Propagowanie i opracowywanie wspólnych stopni 
(łącznie z poziomem doktorskim)
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Trójstopniowy system kształcenia
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Trójstopniowy system kształcenia
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

NARZĘDZIA
do budowy studiów trójstopniowych

ECTS
Efekty uczenia się (Learning Outcomes)
Ramy  Kwalifikacji (Qualification
Frameworks)

W Polsce dodatkowo dla I i II stopnia:
STANDARDY dla kierunku studiów

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Londyn 2007Londyn 2007

Nie wprowadzono obowiązku stosowania 
systemu ECTS na III stopniu, ale 

dopuszczono możliwość jego stosowania
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ECTS

2 (3?) stopniowy
system 

kształcenia

Mobilność
studentów

Transfer and
Accumulation SystemEuropean Credit

Uznawanie doświadczenia 
nabytego poza systemem 
edukacji formalnej

Akumulacja punktów
Kształcenie ustawiczne

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Jak przyporządkowywać punkty ECTS?

ECTS – Punkty zaliczeniowe przypisane są efektom uczenia się, a wartość
liczbowa zależy od nakładu pracy studenta niezbędnego do ich osiągnięcia 

w warunkach kształcenia formalnego

Punkty ECTS Efekty uczenia się

60 punktów w ciągu
1 roku akademickiego

(30 na semestr)

Uczęszczanie
na wykłady

Pisanie raportów
(innych opracowań) Samodzielna nauka

Przygotowanie
projektów

Egzaminy etc.

Udział w seminariach
laboratoriach, 
ćwiczeniach

1500-1800 godz.
rocznie

1 punkt ECTS =
25-30 godz.

pracy

1. cykl – 180-240 punktów ECTS
2. cykl – 90-120 punktów ECTS
3. cykl – na razie brak reguł

Nakład pracy
studenta 
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Jak przyporządkowywać punkty ECTS?

Efekty uczenia się

Punkty ECTS

1. Nie można przypisać punktów przedmiotowi, jeśli nie zostały
zdefiniowane efekty uczenia się

2. Student może otrzymać punkty jedynie po sprawdzeniu, 
czy osiągnął zakładane efekty

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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Ustawa z dnia 27 lipca 2005
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Ustawa z dnia 27 lipca 2005
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Art. 159. Studia w uczelni są prowadzone jako studia pierwszego, 
drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

Art. 166. 1. Studia licencjackie trwają od sześciu do ośmiu semestrów, 
a studia inżynierskie siedem lub osiem semestrów. 

2. Okres studiów pierwszego stopnia, obejmujących zgodnie z 
obowiązującymi standardami kształcenia praktykę zawodową, może 
być przedłużony o czas trwania praktyki. 

3. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta z 
obowiązku odbycia praktyki. 

4. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry. 
5. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu 

semestrów. 
6. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej

niż odpowiednie studia stacjonarne. 

(Art. 2 ust. 7-10; Art. 9 ust. 1-3;  Art. 159, 160, 165-168)



13

Rozporządzenie Ministra z dnia 3 października 2006
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć

Rozporządzenie Ministra z dnia 3 października 2006
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć

§ 3. 1. Punkty ETCS przyznaje się za: …

3. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla
semestru wynosi od 27 do 33, przy czym uzyskana 
ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.

4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla
roku akademickiego wynosi nie mniej niż 60.

§ 5. 1. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia 
studiów wynosi:

1) dla studiów pierwszego stopnia 180-240;
2) dla studiów drugiego stopnia 90-120;
3) dla jednolitych studiów magisterskich 270-360.
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Undergraduate cycle

Studia
I stopnia

3 lata
180 pkt
ECTS

Studia
II stopnia

2 lata
120 pkt
ECTS Studia

jednolite
5-6lat

300-360 pkt
ECTS

Postgraduate cycle

Graduate cycle

Model
bazowy

np. prawo
medycyna

Dyplom typu
bachelor

I + II =
300 ECTS

Trójstopniowy system kształcenia
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Trójstopniowy system kształcenia
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Studia
III stopnia

3-4 lat
ECTS ??
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Undergraduate cycle

Struktura studiów trójstopniowych
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Struktura studiów trójstopniowych
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Studia
I stopnia
3,5 roku
210 pkt
ECTS

Studia
II stopnia
1.5 roku

90 pkt ECTS

Studia
III stopnia

3-4 lat
ECTS ??

Studia
jednolite

5-6 lat
300-360 pkt

ECTS

Postgraduate cycle

Graduate cycle

Modele
inne

np. prawo
medycyna

Dyplom typu
bachelor

I + II =
300 ECTS
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Undergraduate cycle

Struktura studiów trójstopniowych
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Struktura studiów trójstopniowych
I stopień – licencjat/inżynier, II stopień – magister,

III stopień – doktor

Studia
I stopnia

4 lata
240 pkt
ECTS

Studia
III stopnia

3-4 lat
ECTS ??

Studia
jednolite

5-6 lat
300-360 pkt

ECTS

Graduate cycle

Postgraduate cycle
Modele

inne

np. prawo
medycyna

Dyplom typu
advanced
bachelor

I + II =
330-360 ECTS

Studia
II stopnia
1.5-2 lat

90-120 p. ECTS

Propozycja:
45-60 ECTS
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Studia
II stopnia

M

?
Studia

II stopnia

Studia
II stopnia Studia

II stopnia

1

n

3
2

Warianty wejścia na II i III stopieńWarianty wejścia na II i III stopień

Scieżki
do wyboru

STANDARDY
Studia

I stopnia

Studia
II stopnia

Studia
I stopnia

1

Studia
I stopnia

2

Studia
I stopnia

3

Studia
III stopnia

Maria Ziółek - Ekspert Boloński
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PodsumowaniePodsumowanie

Zgodnie z proponowanymi regułami Studia Doktoranckie nie 
będą „mierzone” liczbą punktów ECTS w taki sposób jak 

studia I i II stopnia (tzn. 1 rok = 60 ECTS)
ale

zasady przypisywania punktów ECTS na wszystkich trzech 
stopniach muszą być jednakowe (tzn. punkty ECTS 

przypisuje się efektom uczenia się).

Należy zweryfikować warunki wejścia na III stopień
biorąc pod uwagę zmianę systemu kształcenia na stopniach I i II 

(np. fakt, że wybrany II stopień nie musi być kontynuacją I).
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DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ


