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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

DP-SSRP.025.307.2017.AB 

Pan 
Jarostaw Gowin 
Wiceprezes Rady Ministrow 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 

Szanowny Panie Ministrze. 

nawi^zuj^c do pisma z dnia 18 wrze^nia 2017 r. Nr DLP.ZLS.1201.24.2017, 

wraz 2 kt6rym przestano projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce oraz projekt ustawy - Przepisy wprowadzaj^ce ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyzszym i nauce, zglaszam nast^puj^ce uwagi do wymienionych 

projekt6w: 

I. Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym / nauce wprowadza 

mozliwo^c prowadzenia przez uczelnie^ zawodowe ksztatcenia prowadzc|cego 

do uzyskania kwalifikacjt petnej na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwaltfikacji (dalej 

PRK), CO bylo wielokrotnie postulowane zar6wno przez Srodowiska 

akademickte, jak i przedstawicieli pracodawc6w. Jak wskazujci opracowania^, 

programy ksztalcenia na poziomie 5 PRK oferowane przez szkolnictwo wyzsze 

mog^ stanowi6 odpowiedi na potrzeby pracodawcow. Konsultacje z 

otoczeniem spotecznym prowadzone przez uczelnie podczas prac pilota^owych 

Zgodnie z projektem. uczelnia jest uczelni^ akademickg, jeieW posiada kategori^ naukowg A+, 
A albo B+ w CO najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo artystycznej (art. 15), zat uczelnia 
jest uczelni^ zawodow^, je2eli prowadzi ksztataenie na studiach wy^cznie o profilu 
praktycznym (art. 14). Uczelnia zawodowa prowadzi studia pierwszego stopnia oraz mo2e 
prowadziC studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub ksztatcenie umoiliwiajqce 
uzyskanie kwalifikacji petnej na poziomie 5 PRK. 
^ Poziom 5 - brakuj^ce ogniwo? Aspekty Praktyczne - praca zbiorowa pod redakcj^ Ewy 
Chmieleckiej i Natalii KraSniewskiej. Fundacja Rektor6w Polskich. Warszawa 2016. 



nad kwalifikacjami na poziomie 5 PRK pokazaty 6uie zainteresowania 

pozyskaniem przez pracodawc6w wykwalifikowanych specjalistow w rbznych 

dziedzinach za6 proponowane programy zostafy przychylnie przyj^te przez 

interesariuszy. Poziom 5 PRK moie bye wtasnie tym etapem ksztatcenia, kt6ry 

przyczyni s i^ do zmniejszenia niedopasowania kompetencyjnego, a 

jedoczeSnie w sprawny i szybki spos6b pozwoli przygotowad 

wyspecjalizowanych pracownikow do aktywnego podj^cia nowych wyzwart 

zawodowych. 

Na temat ten wielokrotnie wypowiadata si? Konferencja Rektor6w Akademickich 

Szkot Polskich, postuluj^c wprowadzenie w szkolnictwie wyzszym ksztateenia 

prowadz^cego do uzyskania kwalifikacji petnej na 5 poziomie PRK, m.in. 

w Stanowisku KRASP z 28 grudnia 2012 r. Takze Komisja ds. Strategicznych 

Problemdw Szkolnictwa Wyzszego KRASP w opracowaniu pn. Raport nr 3 pt. 

„Wst^pne propozycje do Ustawy 2.0: Przepisy ogdine. Pracownicy uczeini" 

zg\os\\a swoje propozycje w tym zakresie. 

Mozliwo6c ksztalcenia na tym poziomie spotkate si? z zainteresowaniem 

partstwowych wyiszych szkol zawodowych, co potwierdzi+o spotkanie 

z rektorami tych uczeini, jakie mialo miejsce w lipcu 2016 r. w Ministerstwie 

NaukI 1 Szkolnictwa Wyzszego. Uwag? zwracajei takze obiecuj^ce rezultaty 

projekt6w pilota^owych realizowanych zar6wno przez uczelnie tego typu (np. 

PWSZ w Elbl^gu), jak i przez uczelnie akademickie (np. Uniwersytet 

Warszawski). 

Ze stanowiskami postuluj^cymi wprowadzenie do systemu szkolnictwa 

wyzszego takiego ksztalcenia zgodzit si? Minister Edukacji Narodowej, 

w piSmie skierowanym 14 lipca br. (DSWM-WSZSK.4061.43.2017.LB) do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, deklaruj^c wspotprac? w projektowaniu 

odpowiednich rozwi^zah systemowych. Deklaracja ta zwi^zana jest sciSle z 

rol^ koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nabzon^ na ministra 

wlaSciwego do spraw oSwiaty i wychowania przez ustaw? z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z 

pozn. zm.). 
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W ocenie Ministra Edukacji Narodowej, kszta^cenie na poziomie 5 PRK moze 

stanowic wartosciow^ ofert^ pozwalaj^c^ wi^kszym grupom osdb na 

zdobywanie kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, uzupe*niajqcc| 

dotychczasowe ksztalcenie w systemie oSwiaty i szkolnictwa wyzszego i 

korzystaj^c^ z do6wiadczeh obu systemow. W taki tez sposob - jako „pomost" 

mi^dzy charakterystykami typowymi dia kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

edukacji ogolnej oraz typowymi dIa kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyiszego - zaprojektowana zostate charakterystyka poziomu 5 

PRK drugiego stopnia, okre6lona we wsp6lnym rozporz^dzehiu Ministra 

Edukacji Narodowej 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 27 czerwcB 

2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowej dIa kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji petnej na 

poziomie 4 - poziom 5 (Dz. U. poz. 915). 

DIatego tez z zadowoleniem przyjmuj^ wprowadzenie w projekcie ustawy -

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce przepisbw przewidujc|cych mozliwo§6 

prowadzenia w uczelniach takiego ksztatcenia. 

Przedstawiam jednakze opinio, ze regulacje projektu dotycz^ce ksztatcenia na 

5 poziomie PRK w zaproponowanym ksztatcie wymagaj^ gruntownego 

dopracowania i uzupetnienia. Nieuregulowanie zagadnienia w spos6b 

systemowy, a jedynie wprowadzenie mozliwoSci oferowania kwalifikacji 

petnych na tym poziomie w ramach kurs6w i szkoleri prowadzonych w 

uczelniach (na co wprost wskazuje uzasadnienie projektu), w mojej opinii, nie 

gwarantuje wykorzystania potencjalu tego ksztatcenia. 

Rozwi^zanie w zaproponowanym ksztateie natezy uzna6 za niewiele wnoszqce 

w stosunku do dotychczasowych zapisow ustawy o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji, a jednoczefenie niesp6jne z regulacjami dotycz^cyml innych 

kwalifikacji pelnych nadawanych w Polsce, kt6rych uzyskanie tqczy si? z 

zakohczeniem okreSlonego etapu ksztatcenia, z okre6lonymi warunkami 

wst^pu, czasem tnwania, zasadami i wytycznymi dotycz^cymi sposobu 

ustalania i zawarto6ci programu ksztatcenia. Szcz^tkowo66 przepis6w projektu 

w tym zakresie powoduje niejasnoSc co do sposobu prowadzenia ksztateenia 
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na poziomie 5 PRK oraz moze prowadzic do niepor6wnywalno6ci takich 

kwalifikacji. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce, jednym z podstawowych zadah uczelnt jest prowadzenie ksztatcenia na 

studiach podyplomowych lub w innych formach. Art. 169 ust. 1 projektu 

doprecyzowuje, ze inne formy ksztatcenia umozliwiaj^ uzyskanie kwalifikacji 

petnej na poziomie 5 PRK, a takze kwalifikacji cz^stkowej na poziomach 5, 6, 7 

lub 8 PRK, przy czym - zgodnie z art. 14 ust. 1 projektu - ksztalcenie 

umozliwiaj^ce uzyskanie kwalifikacji petnej na poziomie 5 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji moze prowadzic uczelnia zawodowa. Zgodnie z art. 169 ust. 2 

projektu, osoba, ktora ukohczyla innq form^ ksztatcenia, otrzymuje dokument 

potwierdzajqcy ukohczenie tej fomny ksztatcenia, kt6rego rodzaj i wz6r okre6la 

uczelnia. Poza ww. przepisami ksztatcenie to przywotane jest w projekcie 

jeszcze w kontekScie potwierdzania osobie ubiegaj^cej s l^ o przyj^cie na studia 

efektbw uczenia s i^ uzyskanych poza uczelni^ (posiadanie kwalifikacji na 

poziomie 5 PRK wytqcza konieczno66 spetnlenia warunku pi^cioletniego 

doswiadczenia zawodowego). 

W projekcie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce: 

1) nie okre§lono nazwy dia ksztatcenia prowadz^cego do uzyskania 

kwalifikacji petnej na 5 poziomie PRK (nazw^ ta mogtyby bye np. „studia 

kr6tkiego cyklu" - jak postuluje Komisja ds. Strategicznych Problemow 

Szkolnictwa Wyzszego); 

2) nie okreSlono warunkow przyj^c na formy ksztatcenia prowadz^ce do 

uzyskania kwalifikacji na poziomie 5 PRK, w tym wymog6w wst^pnych 

dotycz^cycti posiadanego wyksztatcenia; 

3) nie okreSlono nazwy tytutu nadawanego po uzyskaniu kwalifikacji na 5 

poziomie PRK; 

4) brak jest przepisdw odnosz^cycti si$ do niezb^dnych element6w 

dokumentu potwierdzaj£(cego uzyskanie kwalifikacji petnej na 5 poziomie 

PRK - art. 169 ust. 2 projektu stwierdza jedynie, ze osoba, kt6ra 

ukortczyta inn^ form^ ksztatcenia (co nie musi oznaczac uzyskania 

4 



kwalifikacji) otrzymuje dokument potwierdzajqcy ukortczenie tej forniy 

ksztatcenia, kt6rego rodzaj i wz6r okre§la uczelnia; w szczeg6lnoSci 

zauwazamy nieuzasadniong niekonsekwencj^ powierzchownego uj^cia 

materii wobec obowi^zuj^cych regulacji dotyczc|cych studidw 

podyplomowych (art. 171 projektu przewiduj^cy upowaznienie ustawowe 

dIa ministra wtaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki); 

5) brak jest jakictikolwiek przepis6w odnosz^cych s i^ do sposobu 

okreSlania programu takiego ksztatcenia, w tym ctiocia±by organu 

odpowiedzialnego za jego ustalenie - w przeciwiehstwie do studiow 

podyplomowych prowadz^cych do uzyskania kwalifikacji cz^stkowej, 

ktorych program ustala Senat uczeini (art. 30 projektu). 

W tym miejscu nalezy zwrocic uwag^ na niekonsekwencj^ proponowanych 

rozwi^zah, przejawiaj^c£( s i^ w wyt^czeniu w stosunku do osoby posiadaj^cej 

kwalifikacji na poziomie 5 PRK koniecznoSci spetnienia warunku pi^cioletniego 

doswiadczenia zawodowego w przypadku potwierdzania efekt6w uczenia si^ 

w ramach rekrutacji na studia, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek 

wymog6w programowych wobec ksztatcenia prowadzqcego do jej uzyskania. 

Nalezy tak^e zwrocic uwag^ na brak sp6jnoSci pomi^dzy przepisami projektu 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, a zmianami wprowadzanymi 

w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przepisami projektu ustawy -

Przepisy wprowadzajqce ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce; w 

szczegolnosci: 

1) definicja kwalifikacji petnych, zawarta w art. 2 pkt 10 ustawy o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w brzmieniu proponowanym w ww. 

projekcie, stanowi, ze sq to „kwalifikacje, ktdre s^ nadawane wyfqcznie w 

ramach systemu o&wiaty po ukohczeniu okre&lonych etapdw ksztafcenia 

oraz w ramach systemu szkolnictwa wyzszego i nauki po ukohczeniu 

studidw pierwszego stopnia, studidw drugiego stopnia i jednolitych 

studidw magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu 

ustawy z dnia ... - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce""; definicja ta 

nie odnosi s i^ wi^c dp kwalifikacji na poziomie 5 PRK. JednoczeSnie 

5 



definicja kwalifikacji cz^stkowych, zawarta w art. 2 pkt 9 ustawy o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w brzmieniu proponowanym w ww. 

projekcie, stwierdza, ze s^ to m.in. kwalifikacje nadawane po ukohczeniu 

form ksztafcenia, o ktorych mowa w art. 169 ust. 1 projektu ustawy -

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, a do kt6rych nalezq zar6wno 

formy umozliwiaj£|ce uzyskanie kwalifikacji petnej na poziomie 5 PRK, jak 

i kwalifikacji cz^stkowej na poziomach 5, 6, 7 lub 8 PRK; 

2) katalog kwalifikacji petnych, zawarty w art. 8 ustawy o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, nie zostal uzupetniony o kwalifikacje petne na 

poziomie 5 PRK uzyskane zgodnie z ustawq - Prawo o szkolnictwie 

wyiszym i nauce; 

3) ze zmian wprowadzanych w art. 40 ustawy o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji wynika, ze do w^czania do ZSK kwalifikacji nadawanych po 

ukohczeniu innych form ksztatcenia, o ktorych mowa w art. 169 ust. 1 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce odpowiednie 

zastosowanie miafyby przepisy art. 14-25 ustawy o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, kt6re dotycz£| w^czania do ZSK kwalifikacji 

rynkowych w procedurze wnioskowej. Bior^c pod uwag? fakt, ie formy 

ksztatcenia, o ktorych mowa w art. 169 ust. 1 projektu ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyiszym i nauce, umozliwiaj^ uzyskanie zarowno 

kwalifikacji petnej na poziomie 5 PRK, jak i kwalifikacji cz^stkowej na 

poziomach 5, 6, 7 lub 8 PRK, ww. zmiany wprowadzaj^ sprzecznoSc z 

art. 12 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ktory przewiduje 

wl^czenie do ZSK kwalifikacji petnych z mocy prawa. W proponowanym 

rozwi^zaniu kwalifikacje na poziomie 5 PRK nadawane przez uczelnie 

bytyby jedynymi kwalifikacjami petnymi wtqczanymi do ZSK na wniosek, 

zas decyduj^cy wpfyw na ich ksztatt mieliby ministrowie wtaSciwi dIa 

dziat6w administracjl, do kt6rych nale2y konkretna kwalifikacja. 

Bior^c powyzsze pod uwag?, nalezy stwierdzic, te zaproponowane przepisy nie 

wprowadzajci systemowego uregulowania ksztaicenia i nadawania kwalifikacji 

na 5 poziomie PRK w ramach szkolnictwa wyzszego. Przez swoj^ niesp6jno6c 
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i niekompletno§c mogq doprowadzic do sytuacji znacznej dowolno6ci w 

prowadzeniu takiego ksztatcenia, a w konsekwencji do catkowitej 

niepor6wnywalno6ci dokument6w potwierdzajqcych uzyskanie w uczetni 

kwalifikacji petnej na 5 poziomie PRK. 

W mojej ocenie, brak jest tak^e uzasadnienia dia ograniczenia prowadzenia 

programow na poziomie 5 PRK wylqcznie do uczeini zawodowych. 

Dotychczasowe doswiadczenia z projektow pilotazowych wskazuj^, ze 

mozliwosd oferowania takiego ksztalcenia tak^e przez uczelnie akademickie w 

znacz^cy spos6b mogtaby wzbogaci6 ofert? kr6tkich program6w ksztalcenia 

oraz przyczynic si? do zmniejszenia niedopasowania kompetencyjnego. 

II. W odniesieniu do studiow podyplomowych projekt ustawy - Prawo 

0 szkolnictwie wyzszym i nauce powtarza regulacj? zawart^ dotychczas w art. 

8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842, z p6zn. zm.). Przepisy te ograniczaj^ mozliwoS6 przypisania 

kwalifikacjom podyplomowym poziombw PRK wyl^cznie do poziomu 6 i 7 -

analogicznego do pozlom6w kwalifikacji petnych nadawanych po ukor^czentu 

studi6w wyzszych. Rozwieizanie to nalezy uzna6 za bezzasadne. W mojej 

ocenie, wyt^czn^ przestenk^ do przypisania kwalifikacji poziomu PRK powinno 

bye porownanie efektbw uczenia ustalonyeh dIa danej kwalifikacji z 

eharakterystykami poziomow PRK. JednoezeSnie. efekty uczenia si? dIa 

studiow podyplomowych mog^ dotyczyc zarowno bardzo pogl?bionej wiedzy 

oraz zaawansowanych umiej?tnoSci, kt6rym naleiatoby przypisac poziom 8 

PRK (np. pogt?biona - w stosunku do studiow wyzszych - wiedza z 

okreSlonego obszaru prawa), jak i wiedzy i umiej?tnoSci na poziomie 5 PRK. 

III. W projekcie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce proponuj?: 

1) w art. 73 w ust. 2 po pkt 1 dodac pkt l a i l b w brzmieniu: 

„1a) Swiadectwo dojrzafoScI 1 dyplom potwierdzaj^cy kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanymi na poziomie technika, o kt6rych 

w przepisach o systemie oswiaty; 
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l b ) Swiadectwo dojrzabsci i za6wiadczenie o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczegolnych przedmiotow, o ktorym mowa w 

przepisach o systemie oswiaty, oraz dyplom potwierdzajqcy 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o kt6rym mowa w przepisach o systemie oSwiaty;"; 

2) w art. 74 po ust. 3 dodac ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Podstaw^ przyj^cia na studia pien/vszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie mog^ rbwniez stanowi6 wyniki egzaminu dojrzabSci lub 

egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzato^ci lub egzaminu 

maturalnego i egzaminu lub egzamin6w potwierdzajc|cych kwalifikacje 

w zawodzie.". 

Brzmienie art. 73 i 74 projektu nie uwzgl^dnia zmian wprowadzonych w art. 169 

obecnie obowi^zujqcej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym przez art. 66 

pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawy -

Prawo o&wiatowe. Przepisy obecnie obowl^zuj^cego art. 169 ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyzszym zostaty zmodyfikowane w taki spos6b, aby absolwenci 

szk6t ksztate^cych w zawodzie, tj. branzowej szkoty II stopnia - od 2022 r. oraz 

5-letniego technikum od 2024 r., mieli mozliwos6 wykorzystania faktu 

posiadania dyplomu potwierdzajcfcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika jako spetnienia warunku przyst^pienia/zdania 

egzaminu z jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a 

szkoty wyzsze - zapewne w przewazajqcej cz^sci politechniki i wyzsze szkoty 

zawodowe - miafy mozliwo66 zmiany kryteri6w rekrutacji w sposob 

umozliwiaj^cy im przyjmowanie dyplomu potwierdzaj^cego kwalifikacje 

zawodowe obok fewiadectwa dojrzatofeci. Przekazany projekt ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyzszym i nauce pomija przyj^te w 2016 r. rozwi^zanie, co w 

efekcie oznacza odejScie od mozliwoSci stworzonej w obecnie obowi^zuj^cych 

przepisach absolwentom technik6w oraz bran^owych szk6t II stopnia. 

W mojej opinii, przywr6cenie w projektowanej ustawie przyj^tych zaiedwie kilka 

mtesi^cy temu rozwieizah jest nie tyiko zasadne, ale wr^cz konieczne. 
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IV. Zasadniczy sprzeciw budzi rozwi^zanie przewidziane w art. 74 ust. 4 

projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, zgodnie z kt6rym, 

uczelnia b^dzie mogta przeprowadzic egzaminy wst^pne, kt6rych wyniki mog^ 

stanowi6 nie wi^cej niz 50% t^cznego wyniku mo^liwego do uzyskania przez 

kandydata w toku rekrutacji, przy czym pozostate (minimum) 50% stanowi^ 

wyniki egzaminu maturalnego, co do kt6rych zato2ono w art. 74 ust. 3, ie 

stanowi^ o kolejnoSci przyj^cia na studia pienA^szego stopnia lub jednollte studia 

magisterskte (rysuje s i^ tu pewna sprzecznoSc logiczna, bowiem przy wadze 

50:50 trudno b^dzie w sposbb jednoznaczny wskazac, wyniki kt6rego egzaminu 

- maturalnego czy wst^pnego - istotnie decyduj^ o tej kolejnoSci). 

Proponowany powrot do mozliwoSci przeprowadzania egzamin6w wst^pnych 

nie wydaje s i^ wtaSciwy ani ze wzgl^dow merytorycznych, ani ze wzgl^dbw 

praktycznych - nie tyiko z punktu widzenia kandydatow na studia, ale rdwniez 

uczeini. 

Obowi£|zujqca obecnie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyzszym (art. 169 ust. 4) 

dopuszcza mozliwos6 przeprowadzenia przez uczeini^ dodatkowych 

egzamin6w wst^pnych w przypadku koniecznoSci sprawdzenia uzdolnieh 

artystycznych, sprawnoSci fizycznej lub szczegblnych predyspozycji do 

podejmowania studiow na danym klerunku niesprawdzanych w trybie egzaminu 

maturalnego. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby szkoty wyzsze - juz w 

obecnym stanie prawnym - stosowaty dodatkowq form? selekcji kandydatow na 

okreSlone kierunki studi6w, w formie pisemnej bc|dz ustnej (zgodnie z 

wymaganiami), nie zmuszaj^c tych osob jednoczeSnie do kilkukrotnego 

przyst^powania do egzaminow z (co do zasady) identycznego lub bardzo 

zblizonego zakresu merytorycznego. Mozna oczywiScie zatozy6, te szkota 

wyzsza mogtaby okreSli6 zakres wiadomoSci i umiej^tnoSci wymaganych od 

kandydatow na dany kierunek, wykraczaj£|cy poza lub w og6le niezwi^zany z 

zakresem tychze, okre6tonym w podstawie programowej ksztatcenia og6lnego, 

w takim przypadku jednak juz obecnie obowi^zuj^ce rozwi^zania prawne 

umozliwiaj^ przeprowadzenie dodatkowej formy weryfikacji predyspozycji do 

podj^cia studiow na danym kierunku. Proponowane rozwiqzanie nie zmienia 
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zatem faktycznych uprawnieh uczeini lub obowi^zk6w kandydatdw. Z drugiej 

strony zato^enie, ze dany kandydat jest kilkakrotnie egzaminowany z tego 

samego, wydaje si? nieuzasadnlonym obci^zaniem zdajqcych i budzi 

wqtpliwosci co do moziiwoSci identyfikacji podczas egzaminu wst?pnego 

potencjalu intelektualnego kandydata, niezidentyfikowanego \ut podczas 

egzaminu maturalnego. Wydaje si? r6wniez, ze przytaczany czasami argument 

dotycz^cy moiliwoScI Jepszej selekcji" kandydat6w do szk6t wyzszych poprzez 

dodatkowe egzamlny wst?pne tez nie znajduje uzasadnienia. Ka^da szkota 

wy2sza mo2e w catkowicie autonomiczny sposob okreslic wymagania stawiane 

kandydatom i wskaza6, ie szans? przyj?cia na dany kierunek maje| wyt^cznie 

takie osoby, kt6re np. z trzech wskazanych egzaminow z przedmiotow na 

poziomie rozszerzonym (a w przypadku j?zyk6w obcych - na poziomie 

rozszerzonym lub dwuj?zycznym) uzyskafy nie mniej niz 85%. Podniesienie 

„poprzeczki" tak wysoko daje danej szkole wy^szej gwarancj?, ze spo6r6d 

wszystkich maturzystow wybierze Istotnie najlepszych, ktorych - jezeli uzna to 

za stosowne, zgodnie z obecnie obowl^zuj^cym stanem prawnym - moze 

podda6 jeszcze dodatkowym egzaminom wst?pnym w zakresie „szczeg6lnych 

predyspozycji do podj?cia studiow na danym kierunku". Istnieje(cy obecnie 

I okreSlony w przepisach prawa mechanizm selekcji kandydatow na studia 

wydaje si? pod tym wzgl?dem catkowicie wystarczaj^cy i w petni elastyczny. 

Problematyczne moze r6wnie2 okazac si? pozyskanie przez szkoty wyzsze 

specjalist6w zajmuj^cych si? zawodowo tworzeniem zadah egzaminacyjnych. 

Pozyskanie takich os6b, w tym rowniez ze swiata akademlckiego, stanowi od lat 

ogromne wyzwanie dIa systemu egzaminow zewn?trznych. Nie ma zadnej 

szkoty wy^szej ani innej instytucji, kt6ra ksztalcitaby (cho£by w formle kurs6w) 

w tym zakresie. Wszyscy autorzy i recenzenci wspotpracuj^cy z Centraln^ 

Komisja Egzaminacyjn^ i okr?gowymi komisjami egzaminacyjnymi to osoby od 

lat zajmuj^ce si? tworzeniem lub recenzowaniem zadah, ktore w wi?kszoSci 

przypadkdw nabywaty swoje kompetencje poprzez prac? w kolejnych latach. 

TrudnoSc z pozyskaniem odpowiednich specjalist6w w systemie 

egzaminacyjnym nakazuje podda6 w w^tpliwoS6 mozliwoSc pozyskania rzeszy 
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takich specjalist6w przez szkoty wy^sze w bardzo kr6tkim czasie. JakoS6 zadari 

egzaminacyjnych stosowanych w egzaminach wst?pnych przed 2005 r. byla 

bardzo rdina, jednak w wi?kszodct przypadkdw zadania byty (ogolnie rzecz 

ujmujgc) nie najlepsze. Przewa^nie arkusze egzaminacyjne na najbardziej 

popularne kierunki (medycyna, prawo, ekonomia) sMadafy si? wyl^cznie z 

zadar^ zamkni?tych, tak mocno krytykowanych przez srodowisko akademickie 

(w arkuszach egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym zadart takich 

albo nie ma w ogole, albo jest ich dostownie kilka w catym arkuszu). Co wi?cej 

- zadania zamkni?te w arkuszach egzaminbw wst?pnych przed 2005 r. cz?sto 

sprawdzafy wyt^cznie wiadomoSci, niejednokrotnie bardzo szczeg6towe. 

Konieczne byto rowniez przygotowywanie si? „pod egzamin wst?pny" na 

konkretnej uczeini, bazuj^c jedynie albo na informacjach pozyskiwanych 

podczas korepetycji, albo testach egzaminacyjnych pozyskiwanych drogami 

niejasnymi, poniewaz arkusze stosowane do przeprowadzenia egzamin6w 

wst?pnych zazwyczaj nie byfy publikowane, a je:^eti byty - to najcz?§ciej w 

formie ksi^zkowej, do nabycia przez przysztego kandydata. 

Wprowadzenie dodatkowych egzamin6w wst?pnych nie wydaje si? r6wnie^ 

uzasadnione z nast?puj6|cych wzgl?d6w praktycznych: 

1) w obecnym stanie prawnym kandydaci - po uzyskaniu wynik6w 

egzaminu maturalnego - mog^ aplikowa6 do dowolnej liczby szk6t 

wyzszych, zwi?kszajc|c tym samym swoje szanse na przyj?cie na I 

rok studiow na „wymarzony" kierunek (bye moze nie na „wymarzonej" 

uczeini, ale jednak zgodnie z wtasnymi predyspozyejami i planami). 

Wprowadzenie dodatkowych egzamin6w wst?pnyeh w istotny spos6b 

ograniczy t? swobod? ze wzgl?du na konieeznoS6 uczestniczenia w 

egzaminach w rbznych uczelniaeh, w rbznych miastach, w rbznych 

temiinach. Mozliwo§6 wyboru uczeini przez kandydata zostanie 

ogi'aniczona przez kalendarz egzaminbw wst?pnych - terminy 

egzaminbw na rbznych uczelniaeh mog^ wykluczab si? wzajemnie, 

uczelnie mog^ stosowac terminarz jako 6rodek wspbtzawodnictwa o 

kandydatbw i organizowac egzaminy w terminach takich samych, jak 
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na innych uczelniach, zmuszaj^c kandydatow do wyboru jednej 

uczeini, co obecnie nie ma miejsca; 

2) koniecznoS6 uczestniczenia w egzaminach wst^pnych na kilku 

uczelniach w ci^gu np. tygodnia wi£(ze si^ z koniecznoScici 

poniesienia przez kandydata (jego rodzicow) dodatkowych kosztow, 

zwiqzanych z przejazdem do miast, w ktorych odbywaj^ s i^ 

egzaminy, oraz zakwaterowaniem w tych miastach na czas 

przeprowadzenia egzamin6w. By6 moze w niektorych przypadkach 

cz^§6 tych kosztbw zechce ponie66 uczelnia. jednak zatozyc nalezy, 

ze b^d^ to koszty dodatkowe kandydata, obok stosowanej juz optaty 

rekrutacyjnej na kazdy kierunek, na kt6ry dana osoba aplikuje; 

3) zatozyd naleiy, te powroci rynek korepetycji, tak typowy dia okresu 

poprzedzaj^cego wprowadzenie egzaminu maturalnego w 2005 r., 

nakierowany na przygotowanie kandydatow do egzaminu na 

okreSlony kierunek na danej uczeini. To z kolei moze (jak miato to 

miejsce przed 2005 r.) prowadzIc do r62nego rodzaju dziafar^ 

niezgodnych z prawem - protekcji, nepotyzmu. System egzamin6w 

zewn^trznych praktycznie wyeliminowal z post^powania 

rekrutacyjnego do szk6t wyzszych jak^kolwiek mozliwos6 wptyni^cia 

na wyniki post^powania. O przyj^ciu na studia na danym kierunku 

(podobnie jak o przyj^ciu do danej szkoty ponadgimnazjalnej/ 

ponadpodstawowej) decyduje wyt^cznie wynik w maksymalny spos6b 

zobiektywizowanego egzaminu zewn^trznego oraz - jezeli uczelnia 

uzna to za stosowne - wynik dodatkowego egzaminu obejmuj^cego 

zakres materiatu spoza podstawy programowej. Przy takim 

rozwi^zaniu nie ma miejsca na uwzgl^dnienie np. pochodzenia 

kandydata lub jego wczesniejszych powi^zah rodzinnych z dans} 

uczeini^. Taki system jest w petni transparentny dIa wszystkich jego 

uczestnikow; 

4) nalezatoby oczekiwac, ze egzaminy wst^pne przeprowadzane przez 

szkoty wyzsze b^d^ spetniac wszystkie standardy wypracowane 

12 



przez lata w systemie egzamin6w zewn?trznych, skoro (teoretycznie) 

wyniki obu post?powari mog^ by6 r6wnowazne w kortcowym 

algorytmie rekrutacyjnym przyj?tym przez dans| uczeini? (50% + 

50%). Oznacza to - w mojej ocenie - potrzeb? zapewnienia przez 

ka^d^ uczeini?, kt6ra zdecyduje si? przeprowadza6 egzamlny 

wst?pne, przynajmniej ponizszych rozwl^zah: 

a) arkusze egzaminacyjne powinny by6 przygotowywane w 

odpowiednl sposob, zgodnie z zasadami opracowywania narz?dzi 

pomiaru dydaktycznego - okreSlone musz^ by6 podstawy 

wskazuj^ce wiadomoSci i umlej?tnoSci sprawdzane w zadaniach, 

zadania muszsj by6 tworzone I recenzowane przez kompetentne 

osoby, b?d^ce ekspertami nie tyiko w danej dziedzinie nauki, ale 

posiadaj^ce rdwniez pewn^ wiedz? z zakresu zasad pomiaru 

dydaktycznego; zadania muszc| byt prdbnie stosowane przed 

wykorzystaniem na egzaminie, 

b) zasady przeprowadzania egzaminow powinny bye jawne - nie 

tyIko CO do terminu i algorytmu punktow rekrutacyjnych (taki 

obowi^zek naktada art. 74 ust 1 projektowanej ustawy), ale 

r6wniez co do samej formuty arkuszy, co wi^ze si? 

z koniecznoSci^ odpowiednio wczesnego ogtaszania informator6w 

0 egzaminie wst?pnym, zawieraj^cych przyktadowe zadania wraz 

z rozwi^zaniami. Potrzebne bytoby rdwniez ogteszanie 

przyktadowych arkuszy, ktore umoiliwifyby przyszfym kandydatom 

zapoznanie si? z formut^ egzaminu, 

c) arkusze egzaminacyjne wykorzystane w sesjach egzaminu 

wst?pnego w kolejnych latach powinny by6 ogtaszane np. na 

stronie intemetowej uczeini, do bezptatnego pobrania, 

d) arkusze powinny by6 dostosowywane do potrzeb kandydat6w ze 

specjalnyml potrzebami edukacyjnymi, w tym kandydatow 

niepetnosprawnych, w takim samym zakresie dostosowah, jak w 

przypadku systemu egzaminow zewn?trznych (15 grup 
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zdaj£|cych), 

e) konieczne bytoby przeprowadzanie egzaminu w sposob 

zapewniaje|cy petnq anonimowo6c prac zdajqcych, przygotowanie 

odpowiednio przeszkolonych egzaminatorow, 

f) konieczne jest wreszcie zapewnienie petnej transparentnosci 

oceniania rozwi^zart przez kandydat6w, w tym zapewnienie 

mozliwoSci: 

- wgl^du do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, 

- wniesienia odwotania od liczby przyznanych punktbw - w tym do 

ekspertow niezaleznych od danej szkoty wyzszej (podobnie jak 

ma to miejsce w przypadku Kolegium Arbitrazu 

Egzamlnacyjnego), 

- wniesienia zastrzezeh do zadart egzaminacyjnych budzqcych 

w^tpliwoSci CO do ich jednoznacznoSci, 

g) przyj^cie dwuetapowej procedury odwotawczej zar6wno w 

zakresie egzaminu maturalnego, jak i egzaminu wst^pnego 

stanowi znaczne zagrozenie dIa mozliwoSci terminowego 

przeprowadzenia post^powania rekrutacyjnego, co moze 

oznacza6, ze ostateczne decyzje o liScie przyj^tych b?dq 

podejmowane na kilka dni przed rozpocz^ciem roku 

akademickiego, ograniczaj^c kandydat6w co do mozliwosci 

zmiany podj^tej wczeSniej decyzji. 

V. Art. 74 ust. 5 projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

nalezy uzupetni6 o odniesienie do „maturalnych" Swiadectw zagranicznych oraz 

innych dokument6w uznawanych jako uprawniaj^ce do ubiegania si? o 

przyj^cie na studia wyzsze na podstawie umow mi^dzynarodowych o 

wzajemnym uznawaniu wyksztatcenia, kt6rych dotyczy art. 93 ust. 2 ustawy o 

systemie o^wiaty. Pomini^cie tej grupy Swiadectw oznacza, ze wyniki 

egzamin6w kohcowych (maturalnych) przedstawione na tych dokumentach nie 
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b?d^ przez uczelnie uwzgl?dniane podczas rekrutaeji. Powody wy^ezenia 

akurat tej grupy §wiadectw nie zrozumiale. 

Ponadto w art. 74 ust. 5 ww. projektu proponuj? rozwazenie uzupelnienia 

pien/vszego zdania w taki sposbb, aby nie odnosito si? ono jedynie do egzaminu 

zagranicznego, np. poprzez dodanie nast?puj^cego sformutowania: „do 

egzaminu zagranicznego lub - je^li w danym pahstwie nie przeprowadza si^ 

egzamindw kohcowych lub maturalnych oddzielnie udokumentowanych, innego 

dokumentu, uznanego za potwierdzaj^cy uprawnienia do ubiegania si^ o 

przyj^cie na studia wyzsze w RP\ 

Zagraniczne swiadectwa i dyplomy uprawniaj^ce do ubiegania si? o przyj?eie 

na studia wyzsze w danym pahstwie nie zawsze Sci uzyskiwane po zdaniu 

zewn?trznego egzaminu maturalnego - w niektbrych systemach s^ to 

Swiadectwa/dyplomy ukoriczenia szkoly sredniej ogblnoksztate^cej lub §redniej 

zawodowej. Uzyskanie tych Swiadeetw jest cz?sto poprzedzone zdaniem 

egzaminbw z poszezegblnych przedmlotbw, bez wydania oddzielnych 

Swiadectw lub oznaczenia na dyplomie/Swiadectwie ukor^czenia szkoty. 

VI. W art. 75 ust. 4 projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce 

proponuj? rozwazenie wprowadzenia mozliwoSei potwierdzania efektbw 

uczenia si? takze na podstawie odpowiednich Swiadectw i dypiombw 

zagranicznyeh. 

VII. Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce w art. 360 oraz art. 

361 ust. 1 pkt 5 zaktada finansowanie okre^lonych form dziatalnoSci naukowej 

instytutbw badawczyeh bez zastrzezeh, tj. na takich samych zasadach jak 

innych instytucji nauki. podczas gdy wezeSniej konsultowany projekt ustawy o 

Sieci Badawczej Lukasiewicz w art. 95 ust. 1 zaWadat zmniejszenie 

finansowania dzialalnoSci statutowej instytutbw badawczyeh od 2019 r. o 50%, 

a w kolejnym 2020 roku o 75% w stosunku do wysokosci dotacji ustalonyeh dIa 

danego instytutu na dany rok. Wymaga wyjaSnienta odmienne podej^cie do 

sposobu finansowania instytutbw badawczyeh zaprezentowane w projektaeh 
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obu ustaw. Jest bowiem niejasne, jaka jest intencja projektodawcy co do 

przysztoSci instytut6w badawczych. 

VIII. Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce dotyczy r6wniez 

ksztatcenia nauczycieli, kt6re - wocenie Ministra Edukacji Narodowej -

wymaga gruntownych zmian i powinno by6 prowadzone z uwzgl^dnieniem 

nast^puj^cych zasad: 

1) ksztatcenie nauczycieli powinno bye prowadzone wytqcznie przez szkoty 

wyzsze; jedyng grup^, ktora moze uzyskiwa6 kwalifikacje poza 

systemem szkolnictwa wyiszego mog^ by6 nauczyciele praktycznej 

nauki zawodu (osoby legitymuj^ce s i^ wyksztatceniem Srednim i 

mistrzowie w zawodzie), ktbrych ksztatcenie w zakresie przygotowania 

pedagogicznego moze bye prowadzone przez placowki doskonalenia 

nauczycieli; 

2) ksztatcenie nauczycieli wszystkich typdw szkot powinno bye prowadzone 

zawsze w eyklu 5-letnim, w trakcie jednolitych studiow magisterskich lub 

w systemie bolortskim (3+2) - przy czym w systemie bolortskim zarowno 

studia I stopnia jak i studia II stopnia musz^ bye prowadzone w tym 

samym zakresie - przedmiotu lub zaj^6, do ktorych student uzyskuje 

kwalifikacje nauczyetelskie; 

3) studia podyplomowe nadaj^ce kwalifikacje nauczycielskte powinny bye 

prowadzone wyt^cznie przez uczelnie posiadaj^ce uprawnienia do 

ksztatcenia nauczycieli; studia te mogc| by6 organizowane w zakresie: 

a) przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub 

prowadzenia zaj^6 dIa os6b, kt6re ukoriczyty jednolite studia 

magisterskie lub studia I i II stopnia w tym samym zakresie, daj^eym 

przygotowanie merytoryezne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia 

za j^e, 

b) przygotowania pedagogicznego do nauczania teoretycznych 

przedmiot6w zawodowych dIa os6b, ktdre ukor^czyty jednolite studia 

magisterskie lub studia I i II stopnia w tym samym zakresie albo studia I 
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stopnia w zakresie dajqcym przygotowanie merytoryczne do nauczania 

teoretycznych przedmtot6w zawodowych, 

c) pedagogiki specjalnej, 

d) pozwalaj^cym na uzyskanie kwaiifikacji do nauczania przedmiotu, 

obejmuj£|cym przygotowanie w zakresie merytorycznym i dydaktyki 

przedmiotu - adresowane do os6b posiadaj^cych juz kwalifikacje 

nauczycielskie (w tym przygotowanie pedagogiczne) do nauczania 

innego przedmiotu; 

4) uczelnie powinny mied mozliwosd prowadzenia w trakcie rekrutacji 

badania predyspozycji do zawodu nauczyciela. 

W projektowanej ustawie nale^aloby zastrzec, ze uczelnie prowadzqce 

ksztalcenie nauczycieli musz^ spetniac nast^puj^ce warunki: 

1) uczelnia musi prowadztd ksztatcenie na kierunku (na studiach I I II 

stopnia albo studiach jednolitych) odpowiadaj^cym przedmiotowi lub 

zaj^clom, do kt6rych nauczyciel b^dzie uzyskiwal kwalifikacje; 

2) uczelnia musi prowadzi6 ksztatcenie w dyscyplinach naukowych: 

pedagogice i psychologit; 

3) w uczeini s ^ wyodr^bnione jednostki organizacyjne odpowledzialne za 

dydaktyk^ przedmiotow^ (metodyk^ zaj^t) dia wszystkich prowadzonych 

w uczeini specjalnoSci ksztatcenia nauczycielskiego; 

4) przedstawione przez uczeini^ informacje o warunkach organlzacyjnych, 

planach i programach ksztatcenia nauczycielskiego zostaty pozytywnie 

zaopiniowane przez Polsk^ Komisj^ Akredytacyjn^ (PKA). 

Z kolei w PKA powinien bye powoteny odr^bny zesp6t, kt6ry b^dzie prowadzil 

akredytacj^ ksztatcenia nauczycieli, oraz: 

1) zajmowat si^ akredytacj^ ksztateenia nauczycieli na tych kierunkach, na 

ktorych jest ono prowadzone; 

2) oceniat sposob prowadzenia kwalifikacyjnych studi6w podyplomowych 

dIa nauczycieli i zgodnoS6 sposobu ich realizacji z przepisami prawa; 

3) badat spetnianie przez uczeini? warunk6w okreSlonych w standardach 

ksztatcenia nauczycieli, 
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4) wyrazat opinie w sprawach warunk6w organizacyjnych, plan6w i 

program6w ksztalcenta nauczycielskiego w uczelniach 

rozpoczynaj^cych ksztatcenie nauczycieli. 

Nale^y sformalizowa6 sposdb potwierdzania kwatifikacji nauczycielskich. 

Uczelnia, ktora przygotowata absolwenta do zawodu nauczyciela, powinna to 

potwierdzi6 w osobnym dokumencie albo w suplemencie do dyplomu. Uczelnia 

powinna mie6 obowi^zek potwierdzenia w tym dokumencie, ze: 

1) zrealizowata studia zgodnie ze standardami ksztatcenia nauczycieli; 

2) absolwent uzyskal kwalifikacje nauczycielskie, ze wskazaniem 

przedmiotu tub zaj^6, kt6re moze prowadzi6, oraz etapow edukacyjnych 

(ew. wieku uczni6w), do pracy na kt6rych zostat przygotowany. 

Cz^§6 wskazanych wyzej warunkow b^dzie mogta znalezc si? w 

rozporz^dzeniu w sprawie standardow ksztatcenia nauczycieli, przewidzianym 

w art. 71 ust. 2 pkt 3 projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, 

jednak przepisy dotyczqce: 

1) warunk6w, kt6re musi spetnid uczelnia, aby ksztalcic nauczycieli, 

2) powotania w PKA zespotu akredytacji kszta^cenia nauczycieli, 

3) poddania akredytacji rowniez studiow podyplomowych nadaj^cych 

kwalifikacje nauczycielskie, 

powinny - w mojej ocenie - zosta6 uregulowane bezposrednio w projektowanej 

ustawie. 

W zwi^zku z powyzszym, proponuj? poszerzenie omawianego projektu o 

przepisy pozwalajqce na wprowadzenie wskazanych wyzej zmian w 

ksztatceniu nauczycieli. 

JednoczeSnie uprzejmie informuj?, ze na 13 pazdziernika br. zaplanowane 

zostato posledzenie dwoch grup roboczych powotanego przez Ministra Edukacji 

Narodowej Zespotu do spraw ksztatcenia i doskonalenia nauczycieli, 

przygotowuj^cych propozycje standardow ksztatcenia nauczycieli i warunkow 

organizacyjnych tego ksztatcenia. Przedmiotem posiedzenia b^dzie rowniez 

przedmiotowy projekt ustawy. Opini? powstatei na tym posiedzeniu przekaz? 

odr^bnym pismem. 
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IX. W zwi^zku ze zmianami zaproponowanymi wy2ej w pkt III, w projekcie 

ustawy - Przepisy wprowadzajqce ustaw^ - Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce w art. 1 nalezy dodac pkt 8 w brzmieniu: 

„8) art. 73 ust. 2 pkt 1a i 1b oraz art. 74 ust. 3a. ktore wchodzei w zycie z dniem 

1 stycznia 2022 r.". 

Z powazaniem, 

Anna £alem&ffi 
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