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Studia „praktyczne” w obszarze nauk 
ścisłych 

 
• Chemia 

– chemia kosmetyczna, chemia środowiska 
– analityka chemiczna 

• Fizyka 
– fizyka medyczna 
– metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 
– optyka okularowa, optometria, protetyka słuchu, 

reżyseria dźwięku 

• Matematyka 
– matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka 

ekonomiczna 



Studium przypadku – optyka okularowa 

• „Doświadczenia Wydziału Fizyki UAM w zakresie kształcenia 
optyków okularowych i optometrystów pokazują, że na studiach I 
stopnia (szczególnie na studiach niestacjonarnych) pojawiają się 
kandydaci, którzy posiadają dobre lub bardzo dobre 
umiejętności zawodowe, szczególnie w zakresie dobierania 
szkieł okularowych, dobierania opraw okularowych i 
wykonywania pomocy wzrokowych (okularów).  

• W większości przypadków są to umiejętności niepodparte szerszą 
wiedzą ogólną i wiedzą specjalistyczną z zakresu optyki, anatomii, 
fizjologii i patologii narządu wzroku i zwykle nabywane są na 
licznych kursach o charakterze praktycznym oraz podczas praktyki 
zawodowej w zakładach optycznych.  

• W wielu przypadkach wykładowcy w sposób dość uznaniowy, 
opierając się przede wszystkim na przedstawionych przez 
studenta dokumentach potwierdzających określone kwalifikacje, 
zaliczają studentom część zajęć głównie o charakterze 
praktycznym”.  
 



Przykład walidacji 

• Przedmiot Wstęp do pracowni optyki okularowej  (90 h zajęć 
o charakterze laboratoryjno-warsztatowym, 5 pkt ECTS). 
 

• W karcie opisu przedmiotu zawarto informację: student po zaliczeniu 
zajęć potrafi  przyjąć zlecenie na okulary korekcyjne  dokonując doboru i 
dopasowania oprawy w oparciu o receptę, oczekiwania klienta oraz 
wykonując niezbędne do tego celu pomiary. Umiejętności uzyskane 
podczas zajęć pozwolą również na wykonanie drobnych napraw takich 
jak: wymiana wkrętu, montaż soczewki, wymiana elementów oprawy 
(cięgno nylonowe podwieszające soczewkę, końcówki zauszników, 
nanośniki itp.), a także na modelowanie oprawy w celu przywrócenia 
prawidłowego ustawienia i dopasowania do warunków anatomicznych 
użytkownika.  



Przykład walidacji 

• Na potrzebę procesu walidacji wiedzy i umiejętności 
nabytych poza systemem szkolnictwa wyższego, 
szczególności na drodze praktyki zawodowej opracowano 
dla tego przedmiotu algorytm  postepowania, w postaci 
testu weryfikującego (test praktyczny i teoretyczny). 

• Test obejmuje pięć działów, które pokrywają cały zakres 
efektów kształcenia dla tego przedmiotu. Za każdy zaliczony 
dział student otrzymuje 1 punkt ECTS oraz ocenę. 
– I. Pomiary soczewek okularowych 
– II. Pomiary opraw korekcyjnych 
– III. Pomiary cech anatomicznych 
– IV. Modelowanie okularów korekcyjnych 
– V. Naprawy okularów korekcyjnych 



Przykład walidacji 

• Przykładowe zadania kontrolne dla działu I. 
Pomiary soczewek okularowych 
– posługując się dioptriomierzem lunetowym dokonaj 

pomiaru mocy czołowej soczewek zamontowanych w 
okularach korekcyjnych;  

– ustaw i oznacz soczewkę sferocylindryczną w taki 
sposób, aby oś cylindra ujemnego ustawiona była w 
kierunku 170 stopni (wg. TABO);  

– zidentyfikuj soczewkę progresywną na podstawie 
katalogu oraz dokonaj pomiaru jej mocy optycznej 
czołowej do dali oraz wartości addycji. 

 



Przykład walidacji 

• Przykładowe zadania kontrolne dla działu II 

     Pomiary cech anatomicznych 
– dokonaj pomiarów cech zależnych od użytkownika 

niezbędnych do wykonania okularów 
dwuogniskowych; 

– dokonaj pomiarów cech zależnych od użytkownika 
niezbędnych do wykonania okularów 
progresywnych; 

– wykonaj pomiary określonych parametrów (np. 
odległości wierzchołkowej, kąta pantoskopowego). 



Przykład walidacji 

• Studentka studiów niestacjonarnych, pracująca ponad 2 lata w salonie 
optycznym na stanowisku doradcy klienta nabyła wiedzę i umiejętności 
praktyczne od właściciela salonu, dyplomowanego optyka okularowego oraz 
od doradców handlowych firm zajmujących się dystrybucją soczewek 
okularowych, a także poprzez udział w kursach zawodowych. 

• Osoba ta wystąpiła o uznanie wiedzy i umiejętności w ramach przedmiotu 
Wstęp do pracowni optyki okularowej. W tym celu została poddana 
procedurze walidacji w celu oceny wiedzy i umiejętności. 

• Wyniki testu kontrolnego:  
– dział I – ocena bdb, 1 pkt ECTS;  
– dział II – ocena dobry, 1 pkt ECTS; 
– dział III – ocena dobry, 1 pkt ECTS;  
– dział IV – ocena dostateczny, 1 pkt ECTS;  
– dział V – ocena niedostateczny.  

• Ponieważ warunkiem zaliczenia tego przedmiotu jest uzyskanie ocen 
pozytywnych z wszystkich działów, więc ww. studentka musi uzupełnić 
wiedzę i umiejętności z działu V. 

• Zainteresowana osoba wystąpiła o zaliczenie jej działów I – III, a działy IV-V 
chce zaliczać w normalnym trybie zajęć. 



Studium przypadku – optometria 

• „Wśród kandydatów na studia (stacjonarne i niestacjonarne) 
dominują absolwenci studiów I stopnia ze specjalnością 
optyka okularowa. Wśród studentów (głównie 
niestacjonarnych) znajdują się także osoby, które prowadzą 
ograniczoną praktykę optometryczną (prowadzą badania 
refrakcji) na podstawie wcześniej uzyskanych kwalifikacji na 
studiach podyplomowych lub na tzw. kursach refrakcji 
organizowanych przez cechy optyków.  

• Ponieważ realizowany program studiów duże znaczenie 
kładzie na umiejętności praktyczne przyszłych 
optometrystów w zakresie procedur i badań 
optometrycznych oraz terapii widzenia możliwe jest 
częściowe zaliczenie tych zajęć na podstawie nabytych 
wcześniej, ale dobrze udokumentowanych kwalifikacji.”.  
 



Przykład procedury walidacji 

• Procedura walidacji wiedzy i umiejętności z 
przedmiotów: procedury badania refrakcji, 
badanie refrakcji oraz widzenie obuoczne: 
– I etap: wstępne oszacowanie zakresu wiedzy i 

umiejętności z ww. obszarów na podstawie 
przedstawionych przez studenta świadectw, 
dyplomów, certyfikatów oraz dokumentów 
poświadczających praktykę zawodową. Ocena ta 
dotyczy merytorycznej zawartości odbytych kursów, 
liczby godzin z podziałem na wykłady i godziny zajęć 
praktycznych oraz instytucji/osób prowadzących kurs 
(w kontekście odpowiednich kwalifikacji). 



Przykład procedury walidacji 

• Procedura walidacji wiedzy i umiejętności z przedmiotów: 
procedury badania refrakcji, badanie refrakcji oraz widzenie 
obuoczne: 
– II etap: sprawdzenie znajomości podstaw teoretycznych, 

dotyczących tych przedmiotów – forma ustna (rozmowa z 
komisją). Zakres materiału z podziałem na bloki tematyczne 
zawarty jest w karcie opisu przedmiotu. Bloki tematyczne, które 
student zalicza podczas tego testu będą w dalszej kolejności 
oceniane z punktu widzenia umiejętności praktycznych (w III 
etapie). 

– III etap: sprawdzenie i ocena umiejętności wykonywania 
procedur pomiarowych/badawczych, zawartych w blokach 
tematycznych przedmiotu (zgodnie z kartą opisu przedmiotu), 
które zaliczył student w formie teoretycznej. Oceniana jest 
poprawność wykonania procedur oraz ich zrozumienie, a także 
biegłość zastosowania w praktyce optometrycznej. 



Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji 



Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji  



Co mówi ustawa? 

Art. 82.  

• 1. Tworzy się Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji udostępnia się 
za pośrednictwem portalu Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji.  

• 2. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest rejestrem 
jawnym.  

• 3. Informacje do Zintegrowanego Rejestru 
Kwalifikacji przekazuje się za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego.  



Art. 83. 1. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach 
rynkowych:  
     1) informacje ogólne o kwalifikacji:  

– a) nazwę kwalifikacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1,  
– b) nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie 

potrzeby warunki przedłużenia ważności, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2,  
– c) przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 

3,  
– d) odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji o ile w łaściwa sektorowa rama istnieje i 

jest w łączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3,  
– e) orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. c, 
– f) krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, które 

potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d,  
– g) uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. e,  
– h) informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. f,  
– i) warunki, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 

pkt 8,  
– j) wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, o których mowa w 

art. 25 ust. 2 pkt 5,  
– k) dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do 

certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7,  
– l) zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju 

nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu, o którym mowa w art. 
15 ust. 1 pkt 2 lit. i,  

– m) typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. j,  



– n) odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k,  

– o) streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 ust. 1,  
– p) dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6,  
– q) termin dokonywania przeglądów kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9,  
– r) udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2;  

• 2) efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 
4;  

• 3) informacje o instytucji certyfikującej:  
– a) dane, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a–f,  
– b) data nadania uprawnienia do certyfikowania,  
– c) data cofnięcia uprawnienia do certyfikowania, data wygaśnięcia tego uprawnienia;  

• 4) informacje o podmiocie, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania 
jakości wobec instytucji certyfikującej, o której mowa w pkt 3:  
– a) dane, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a–f,  
– b) data skreślenie z listy, c) data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1;  

• 5) data włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;  
• 6) kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;  
• 7) nazwa lub firma albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, który wystąpił 

o w łączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;  
• 8) informacja o statusie kwalifikacji: kwalifikacja funkcjonująca, kwalifikacja 

zawieszona, kwalifikacja archiwalna.  



Kwalifikacje i efekty uczenia się 

Jak opisać kwalifikacje? 

–  optyka okularowego, 

– Optometrysty. 

Jak opisać efekty uczenia się? 

 - optyka okularowego, 

 - optometrysty. 

Ryszard Naskręcki, Optyka 2014 



Optyk okularowy 

OO 
1. stopnia 

• 3 poziom 
PRK 

OO 

2. stopnia 

• 3, 4 lub 5 
poziom 

PRK 

OO 

3. stopnia 

• 6  
poziom 

PRK 

Ryszard Naskręcki, Optyka 2014 



Optometrysta 

Optometrysta 
1. stopnia 

• 6  
poziom PRK 

Optometrysta 

2. stopnia 
• 7 poziom PRK 

Ryszard Naskręcki, Optyka 2014 
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