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Wstęp 

Niniejsze opracowanie należy traktować jako głos w dyskusji nad założeniami do 

nowej ustawy regulującej sprawy szkolnictwa wyższego (ustawa 2.). Intencją autorów 

było przedstawienie istoty oraz zasad funkcjonowania publicznego wyższego szkolnictwa 

zawodowego w Polsce, jego znaczenia dla rozwoju gospodarki oraz przedstawienie 

oczekiwań Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w zakresie nowej regulacji 

ustawowej. Powyższym rozważaniom towarzyszy opis funkcjonowania uczelni 

zawodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, gdzie wyższe publiczne szkolnictwo 

zawodowe ma kluczowe znaczenie dla procesu kształcenia kadr.  

Wydaje się, że w Polsce rola Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jest 

niedoceniana. Pomimo, że stanowią one ponad 1/4 uczelni publicznych głos w dyskusji 

nad kształtem szkolnictwa wyższego jest zdominowany przez przedstawicieli dużych 

ośrodków akademickich o charakterze naukowym. Wyrazem takiego stanu rzeczy są 

choćby założenie przedstawione przez trzy zespoły eksperckie pracujące nad kształtem ustawy 

2.0. W upublicznionych przez nie postulatach w zakresie reformy polskiego szkolnictwa 

wyższego, problematyka publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego została 

pominięta lub potraktowana bardzo lakonicznie. Należy podkreślić, iż szkolnictwo wyższe 

łączy naukę i dydaktykę, której odpowiednia realizacja jest ściśle sprzężona z rozwojem 

gospodarczym państwa. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce to, również z 

uwagi na ich genezę powstania, ośrodki znajdujące się poza największymi  

aglomeracjami kraju. Są zlokalizowane w mniejszych miastach, przez co stanowią często 

jedyną szansę na uzyskanie wykształcenia wyższego dla osób, których nie stać na 

studiowanie w dużych aglomeracjach.  

Przedmiotowe opracowanie w zakresie zawartych w nim założeń ma charakter 

korygujący obecne zasady funkcjonowania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w 

Polsce. Nie ma w nim postulatów o charakterze rewolucyjnym. W opinii autorów 

większość obecnie obowiązujących zasad właściwie reguluje sprawy publicznego 

szkolnictwa zawodowego, stąd w opracowaniu nie przedstawiono założeń, które już są 

realizowane w praktyce. Ekspertyza nie odnosi się więc do docelowego modelu 

szkolnictwa wyższego, który w zakresie podziału na uczelnie akademickie i zawodowe 

funkcjonuje od lat. Przedstawione postulaty mają ten model udoskonalić i skutkować 

zwiększeniem upraktycznienia procesu dydaktycznego w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych.  

Przedstawione założenia zawierają uwagi rektorów Państwowych Wyższych Szkół 

Zawodowych przedstawione Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz 

propozycje autorów niniejszego opracowania. Całość należy traktować jako przyczynek 



do dyskusji nad rolą i znaczeniem publicznych uczelni zawodowych w Polsce oraz głos 

środowiska PWSZ-ów przypominający, że szkolnictwo wyższe to nie tylko duże ośrodki 

akademickie ale również uczelnie mniejsze, bez których rozwój wielu miast i regionów w 

Polsce byłby ograniczony.  
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dr hab. Piotr Zariczny 
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Artur Zimny 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 

 

CZĘŚĆ I.  

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE  

W POLSKIM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

1.1. Przesłanki utworzenia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

Powstanie publicznych uczelni zawodowych (Państwowych Wyższych Szkół 

Zawodowych), wzorowanych częściowo na systemie niemieckim, związane było z 

procesem transformacji ustrojowej Polski oraz budowaniem nowego modelu 

administracyjnego i strukturalnego państwa. W drugiej połowie lat 90. XX w. podjęto 

bowiem próbę umiejscowienia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, jako uczelni 

wspierających rozwój kapitału ludzkiego, w ramach polityki regionalnej, której zasady 

były kreowane wraz z przygotowywaną wówczas reformą administracyjną państwa. W 

założeniach ustawy o wyższych szkołach zawodowych zadeklarowano implicite, że 

uczelnie te tworzone będą w oparciu o układ lokalno-regionalny, z zachowaniem pełnej 

autonomii, a nie o potężne makroregionalne uczelnie. Reforma administracyjna, która 

ostatecznie weszła w życie w 1999 roku, niewątpliwie przyspieszyła proces powstania 

tych uczelni – miały one bowiem stanowić swego rodzaju rekompensatę dla miast, które 

w wyniku reformy utraciły status wojewódzki, przez stworzenie potencjalnych możliwości 

dla rozwoju ośrodków kulturotwórczych w społecznościach lokalnych1. Najważniejszymi 

przyczynami wykreowania pod koniec XX w. w polskim systemie szkolnictwa wyższego 

publicznych uczelni zawodowych były jednak, z jednej strony - potrzeba zwiększenia 

niskiego współczynnika skolaryzacji na poziomie wyższym, który hamował proces 

rozwoju regionów, z drugiej natomiast - wdrażanie zasady wyrównywania szans 

edukacyjnych przez przybliżenie studiów mniej zamożnym absolwentom szkół średnich, a 

w szczególności młodzieży z małych miejscowości, dla której duże ośrodki akademickie z 

różnych względów były niedostępne.  

Za istotne przesłanki, które legły u podstaw tworzenia Państwowych Wyższych 

Szkół Zawodowych należy uznać również: wyż demograficzny, relatywnie niższe koszty 

studiowania w miastach średniej wielkości, zaspokajanie aspiracji środowisk lokalnych do 

                                                           

1  Por. J. Draus, Miejsce państwowych wyższych szkół zawodowych w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego [w:] J.S. Gruchała (red.), Udana dekada. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce 1998-2008, 
Ciechanów-Krosno 2008, s. 23-24. 



tworzenia wyższych uczelni i kształcenia lokalnych elit intelektualnych, promocję miast 

średniej wielkości, wydobywanie ukrytego potencjału intelektualnego w lokalnych 

społecznościach oraz budowanie tradycji akademickich2. Nie bez znaczenia była też 

okazja do uporządkowania systemu edukacji pomaturalnej – wiele spośród publicznych 

uczelni zawodowych powstało bowiem w oparciu o różnego rodzaju pomaturalne szkoły 

wyższe i kolegia, których formuła nie przystawała do nowych wyzwań i zbliżającej się 

integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Należy w tym miejscu podkreślić, że 

większość Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych została utworzona dzięki staraniom 

i dążeniom władz samorządowych i organizacji lokalnych.  

 

1.2. Ramy prawne funkcjonowania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

Powstanie publicznych uczelni zawodowych umożliwiły przepisy ustawy z dnia 26 

czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych3, w której stworzono warunki do 

rozwoju publicznego sektora edukacji na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich. 

Nie najlepsze początkowe doświadczenia z wieloma uczelniami niepublicznymi, które 

powstały w latach 90. XX w. spowodowały jednak, że inicjatywa nowego aktu prawnego 

miała wielu przeciwników, zarówno grupowych (przede wszystkim Radę Główną 

Szkolnictwa Wyższego), jak i indywidualnych (rozproszonych w różnych kręgach 

akademickich)4. Uchwalenie latem 1997 roku ustawy o wyższych szkołach zawodowych 

stało się możliwe dzięki dużej mobilizacji sił parlamentarnych, ponad wszelkimi 

podziałami politycznymi, a w szczególności dzięki poparciu parlamentarzystów spoza 

dużych centrów akademickich. 

Zgodnie z ustawą do zadań wyższych szkół zawodowych należało: kształcenie 

studentów w zakresie kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych oraz 

przygotowanie ich do wykonywania zawodu; kształcenie w celu uzupełnienia 

specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych; kształcenie w celu 

przekwalifikowania w zakresie danej specjalności zawodowej; wychowywanie studentów 

w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za 

dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy; upowszechnianie postępu 

                                                           

2  Zob. szerzej: L. Jastrzębska, Raport 15-lecia. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, „Perspektywy” 
2013, nr 3; A. Kolasa, Jak sprostać wyzwaniom, „Forum Akademickie” 2011, nr 1; T. Winnicki, Szkoły 
zawodowe i nowe prawo, „Forum Akademickie” 2005, nr 9; T. Winnicki, Kształcić pragmatycznie, „Perspektywy” 
2013, nr 3. 
3  Dz.U. z 1997 r., Nr 96, poz. 590. 
4  Przeciwnicy ustawy zwracali uwagę, że powołanie nowych szkół wyższych w sytuacji permanentnego 
niedoinwestowania już istniejących uczelni jest marnotrawstwem środków budżetowych. Wątpliwości budziła też 
możliwość tworzenia szkół wyższych w środowiskach pozbawionych tradycji akademickich, z dala od centrów 
kulturalno-oświatowych. Zwolennicy ustawy jako kontrargument przywoływali natomiast losy powstałych 
wcześniej w Polsce uczelni zawodowych, każdorazowo podnoszonych do rangi wyższych szkół akademickich. 
Zob. E. Kowalska, Zmiana w szkolnictwie wyższym. Studium przypadków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2013, s. 8. 



technicznego, technologicznego i ekonomicznego oraz współdziałanie z innymi 

podmiotami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego 

macierzystego regionu; dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów5. Mimo, że w 

omawianym akcie prawnym zapisano, iż uczelnie zawodowe współdziałają z uczelniami 

akademickimi poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu 

kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz rozwoju naukowego 

pracowników6, to jednak wyższe szkoły zawodowe zyskały specyficzny charakter. O ile 

bowiem w uczelniach akademickich kształcenie studentów odbywało się w formie 

jednolitych kierunków studiów magisterskich lub licencjackich, o tyle kształcenie w 

publicznych uczelniach zawodowych, od chwili powstania pierwszych z nich w 1998 roku, 

prowadzono w formie specjalności zawodowych z obowiązkową 15-tygodniową praktyką 

zawodową. Absolwenci uczelni zawodowych otrzymywali więc dyplom licencjata lub 

inżyniera w zakresie specjalności, a nie kierunku studiów. Tym samym pozwalało to 

Państwowym Wyższym Szkołom Zawodowym na dużą elastyczność w dostosowywaniu 

programów i metod kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy.  

Przesłaniem ustawy o wyższych szkołach zawodowych było kształcenie 

specjalistów w danej dziedzinie zawodowej, przy równoczesnym zachowaniu możliwości 

podejmowania przez ich absolwentów uzupełniających studiów magisterskich, a w 

przyszłości również doktoranckich w uczelniach akademickich. Taki kształt ustawy dobrze 

wkomponowywał publiczne uczelnie zawodowe w nową strukturę województw i powiatów, 

które zaczęły funkcjonować w 1999 roku, a także korporacji zawodowych, umożliwiając 

ich przedstawicielom zasiadanie w konwentach uczelni, a zarazem wpływanie na 

kształtowanie specjalności, jako istotnego elementu polityki regionalnej. Ustanowienie 

nowego aktu prawnego umożliwiło powołanie pierwszych publicznych uczelni 

zawodowych, ale nie zmieniło dużej rezerwy, a czasem wręcz niechęci do tego typu szkół 

wyższych. Od początku swego istnienia, a może jeszcze nieco wcześniej, Państwowe 

Wyższe Szkoły Zawodowe nie były ulubionym młodszym rodzeństwem zasłużonych 

publicznych uczelni akademickich, choć należy przyznać, że nie wszędzie i nie w takim 

samym stopniu dostrzegano  rzekome zagrożenie ze strony tych szkół. Niemniej jednak 

konflikty pojawiały się i narastały w miarę zaostrzania się konkurencji i wobec 

nadchodzącego niżu demograficznego7. Mimo to w kolejnych latach, począwszy od 1998 

roku, powstawały kolejne Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Zdecydowana większość 

                                                           

5  Dz.U. z 1997 r., Nr 96, poz. 590, z późn. zm., art. 3. 
6  Dz.U. z 1997 r., Nr 96, poz. 590, z późn. zm., art. 8. 
7  Zob. T. Winnicki, Ciężki poród i trudne dzieciństwo państwowych wyższych szkół zawodowych – 
impresje nieinstytucjonalne [w:] J.S. Gruchała (red.), Udana dekada. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w 
Polsce 1998-2008, Ciechanów-Krosno 2008, s. 31. 



powstała do 2005 roku, przy czym najwięcej zostało utworzonych w 1998 i 2001 roku8 

(rys. 1). 

 

Rys. 1. Liczba publicznych uczelni zawodowych w latach 1998-2015 

                                                           

8  Niektóre spośród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zmieniły swoje nazwy od momentu 
powstania. W tym miejscu jednak poszczególne uczelnie zostały wymienione w kolejności ich utworzenia, 
zgodnie z ich aktualnymi nazwami (w nawiasach podano ich nazwy skrócone, które zostały użyte na wykresach 
– z uwagi na potrzebę zachowania czytelności i przejrzystości tej formy prezentowania informacji). W 1998 roku 
zostały utworzone: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (PWSZ Tarnów), Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Elblągu (PWSZ Elbląg), Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW 
Jelenia Góra), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (PWSZ Konin), Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy (PWSZ Legnica), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 
(PWSZ Nowy Sącz), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
(PWSZ Gorzów Wlkp.), Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w 
Jarosławiu (PWSTE Jarosław), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (PWSZ Sulechów). W 1999 
roku zostały utworzone: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (PWSZ 
Leszno), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie (PWSZ Krosno), Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (PWSZ Płock), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu (PWSZ Wałbrzych), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu (PWSZ Kalisz). W 2000 roku zostały utworzone: Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (PWSZ Piła), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w 
Białej Podlaskiej (PSW Biała Podlaska). W 2001 roku zostały utworzone: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nysie (PWSZ Nysa), Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (PWSW Przemyśl), 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku (PWSZ Sanok), Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (PWSZ Tarnobrzeg), Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Chełmie (PWSZ Chełm), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie (PWSZ Ciechanów), 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZ Nowy Targ). W 2002 roku zostały 
utworzone: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (PWSZ Racibórz), Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa we Włocławku (PWSZ Włocławek). W 2003 roku została utworzona Państwowa Medyczna Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Opolu (PMWSZ Opole). W 2004 roku zostały utworzone: Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Głogowie (PWSZ Głogów), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w 
Gnieźnie (PWSZ Gniezno), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (PWSIP Łomża), 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu (PWSZ Wałcz). W 2005 roku zostały utworzone: Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (PWSZ Oświęcim), Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu (PWSZ Zamość), Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (PWSZ Suwałki), Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Skierniewicach (PWSZ Skierniewice). W 2007 roku została utworzona Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Sandomierzu (PWSZ Sandomierz). W 2009 roku została utworzona Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koszalinie (PWSZ Koszalin). 



Źródło: Opracowanie własne. 

 

Jak już wcześniej wspomniano, utworzenie publicznych uczelni zawodowych miało 

spowodować wzrost współczynnika skolaryzacji w Polsce, a jednocześnie być remedium 

na rosnące bezrobocie wśród młodzieży. Uczelnie miały bowiem odpowiadać na potrzeby 

regionów, w dużej mierze kształcąc kadrę dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jednakże ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw9 

wprowadziła we wszystkich jednostkach szkolnictwa wyższego kształcenie w ramach 

kierunków, zmuszając tym samym Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe początkowo do 

przyporządkowania prowadzonych specjalności do kierunków studiów, a następnie do 

kształcenia w ramach tych kierunków, z koniecznością pełnego wdrożenia standardów 

kształcenia opracowanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Tym samym 

usunięty został jeden z istotnych elementów, który wyróżniał Państwowe Wyższe Szkoły 

Zawodowe. Standardy kształcenia były bowiem jednakowe dla wszystkich kategorii 

uczelni – akademickich i zawodowych. Kształcenie na kierunkach miało jeszcze jedną 

istotną konsekwencję, a mianowicie wymusiło na uczelniach zawodowych zatrudnienie w 

ramach tzw. minimum kadrowego większej liczby samodzielnych pracowników 

naukowych, a więc kadry pochodzącej przede wszystkim z uczelni akademickich. Część 

przedstawicieli środowiska uznała, że odchodzenie od pierwotnych przepisów prawnych 

nie jest właściwym kierunkiem rozwoju publicznych uczelni zawodowych ze względu na 

ich specyfikę. Mimo to Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe stopniowo przekształcały 

się. 

Kolejnym etapem ujednolicania kształcenia na poziomie wyższym było uchwalenie 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym10, czyli jednolitego aktu 

prawnego obejmującego cały system szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym publiczne 

uczelnie zawodowe. Nowe przepisy umożliwiły Państwowym Wyższym Szkołom 

Zawodowym ubieganie się o studia magisterskie, co wcześniej było nieakceptowalne 

przez ustawodawcę. Zobowiązanie do tworzenia kierunków studiów pozwoliło natomiast 

na tworzenie podstawowych jednostek organizacyjnych, czyli dotychczas nieosiągalnej 

struktury wydziałowej. Ponadto, ustawa wprowadziła możliwość prowadzenia badań 

naukowych, jako elementu zapewnienia jakości kształcenia. W konsekwencji zrównano 

warunki kształcenia na studiach pierwszego stopnia we wszystkich uczelniach oraz 

zapewniono absolwentom publicznych uczelni zawodowych drożność kształcenia, czyli 

podejmowania studiów drugiego stopnia we własnych ośrodkach. Niestety w wielu 

                                                           

9  Dz.U. z 2001 r., Nr 85, poz. 924. 
10  Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365. 



uczelniach zmniejszyła się liczba obowiązkowych tygodni studenckich praktyk 

zawodowych. Zdaniem części rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

rezultatem tych zmian było powolne zatracanie idei kształcenia zawodowego przez te 

uczelnie11. Konsekwentne dążenie do budowy jednolitego systemu szkolnictwa wyższego, 

sprowokowane przez akcesję Polski do Unii Europejskiej oraz wcześniejsze podpisanie 

Deklaracji Bolońskiej, zostało zakłócone w 2008 roku w wyniku zgłaszanych postulatów o 

potrzebie wyłączenia publicznych wyższych szkół zawodowych spod kurateli Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego12. Ostatecznie postulaty te nie weszły jednak w życie, a 

publiczne uczelnie zawodowe są nadzorowane przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego. 

Funkcjonowanie publicznych uczelni zawodowych, tak zresztą jak i wszystkich 

uczelni w Polsce, reguluje obecnie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym, która była już kilkakrotnie nowelizowana. Zgodnie z jej zapisami uczelnią 

publiczną jest uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji publicznej (art. 2 ust. 1 pkt 2), natomiast uczelnią zawodową – 

uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia 

magisterskie nieposiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (art. 

2 ust. 1 pkt 23). Najważniejsze aktualne przepisy prawne dotyczące publicznych uczelni 

zawodowych zostały wyszczególnione w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Aktualne przepisy prawne dotyczące wyłącznie publicznych uczelni 

zawodowych 

Numer przepisu Treść przepisu 

Art. 11 ust. 12 
W publicznej uczelni zawodowej opis efektów kształcenia określa senat, po 

zasięgnięciu opinii konwentu. 

Art. 13 ust. 2 
Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia o profilu praktycznym nie jest 

obowiązana do wykonywania zadań określonych w ust. 1 pkt 3, 4 i 9 lit. b13 

Art. 18 ust. 2 Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz 

połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują w drodze 

                                                           

11  Zob. I. Kowalska, Kierunki polityki finansowej PWSZ w świetle uwarunkowań rozwoju szkolnictwa 
wyższego w XXI wieku [w:] M. Adamowicz (red.), Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce. Dokonania, 
Stan obecny, Perspektywy, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej, Biała Podlaska 2014, s. 77. 
12  Postulowano wówczas, aby Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe zostały przeniesione pod nadzór 
samorządu wojewódzkiego z zagwarantowaniem im autonomii w sprawowaniu władztwa i zarządu oraz 
zmniejszenia wymogów kadrowych. Za pozytywną należy uznać natomiast propozycję otwarcia możliwości 
dodatkowego finansowania uczelni przez samorządy terytorialne, zwłaszcza miejskie i wojewódzkie. Zob. 
Projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Warszawa 2008, s. 10, 14.  
13  Chodzi tutaj o zadania o charakterze naukowym, a mianowicie: prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki; kształcenie i promowanie 
kadr naukowych; stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w badaniach 
naukowych. 



rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

Art. 18 ust. 4 

Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo 

połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują na wniosek sejmiku 

województwa lub z inicjatywy ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego lub rektora albo sejmiku województwa lub rektorów uczelni. 

Art. 18 ust. 4a 

Likwidacja albo zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej następują także na 

wniosek rektora tej uczelni, a połączenie publicznej uczelni zawodowej z inną 

publiczną uczelnią zawodową – na wniosek rektorów tych uczelni. 

Art. 31 ust. 5 

Uczelnie zawodowe mogą współdziałać z uczelniami akademickimi, w 

szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego 

poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju 

naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwentów 

oraz wspierania uczelni zawodowych wysoko kwalifikowaną kadrą. 

Art. 54 ust. 2 

Uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej 

liczby studentów studiujących w uczelniach zawodowych, mogą utworzyć 

Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich14. 

Art. 60 ust. 4a W publicznej uczelni zawodowej działa konwent. 

Art. 61 ust. 5 

W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadający co 

najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowego 

składu senatu, z tym że statut uczelni zawodowej prowadzącej studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie może ustalić inny skład senatu. 

Art. 61 ust. 8 

W publicznej uczelni zawodowej w skład senatu wchodzą kanclerz oraz 

przedstawiciel uczelni wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z którą 

publiczna uczelnia zawodowa współdziała na podstawie zawartej umowy. 

Art. 63 ust. 2 
W skład konwentu publicznej uczelni zawodowej mogą wchodzić przedstawiciele 

uczelni akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa współdziała. 

Art. 71 ust. 3 

W publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysługuje 

także nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako dodatkowym 

miejscu pracy. 

 

Źródło: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z 

późn. zm. 

 

1.3. Organizacja i funkcjonowanie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

W roku akademickim 2015/2016 funkcjonowało 36 publicznych uczelni 

zawodowych, co stanowiło prawie 9% wszystkich uczelni w Polsce i ponad 27% uczelni 

publicznych15. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe są rozmieszczone na terytorium 

                                                           

14  Przepis ten dotyczy zarówno publicznych, jak i niepublicznych uczelni zawodowych. Obecnie w Polsce 
funkcjonuje Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), która skupia rektorów niepublicznych 
szkół zawodowych oraz Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), która skupia rektorów 
publicznych szkół zawodowych. 
15  Obecnie, na początku 2017 roku, funkcjonują 34 publiczne uczelnie zawodowe. Z dniem 1 września 
2016 roku status akademii uzyskała PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Zob. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o 
utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Dz.U. z 2016 r., poz. 752. Z kolei z 
dniem 31 grudnia 2017 roku PWSZ w Sandomierzu została połączona z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Zob. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 



kraju dość równomiernie, a mianowicie w 15 województwach (tylko województwo 

pomorskie nie ma uczelni tego typu). Najwięcej, bo po pięć, funkcjonuje w 

województwach: podkarpackim i wielkopolskim. Nieco mniej, po cztery, działają w 

województwach: dolnośląskim  i małopolskim. Trzy uczelnie mają siedzibę w 

województwie lubelskim, po dwie w województwach: lubuskim, mazowieckim, opolskim, 

podlaskim i zachodniopomorskim. Pojedyncze uczelnie funkcjonują w województwach: 

kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 

Dokładną lokalizację publicznych uczelni zawodowych w Polsce prezentuje rys. 2. Należy 

w tym miejscu podkreślić, że tylko jedna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest 

zlokalizowana w mieście będącym obecnie stolicą województwa, w którym istnieją 

publiczne uczelnie akademickie, natomiast aż 25 znajduje się w miastach, które w 1999 

roku utraciły status wojewódzki. Typowa siedziba publicznej uczelni zawodowej to miasto 

liczące około 60 tys. mieszkańców. Rzadziej tego typu uczelnie tworzono w miastach 

liczących ponad 100 tys. mieszkańców (11 przypadków na 36). Równomierne pokrycie 

kraju siecią wyższego szkolnictwa zawodowego potwierdza tym samym, że intencja 

zwiększenia dostępu do studiów dla młodzieży z miejscowości oddalonych od dużych 

ośrodków akademickich była dość konsekwentnie realizowana16. 

 

                                                                                                                                                                                     

połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Sandomierzu, Dz.U. z 2016 r., poz. 2096. 
16  Por. J.S. Gruchała, Dzień dzisiejszy publicznych szkół zawodowych w Polsce [w:] J.S. Gruchała (red.), 
Udana dekada. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce 1998-2008, Ciechanów-Krosno 2008, s. 36. 



 

Rys. 2. Lokalizacja publicznych uczelni zawodowych (stan na 31 grudnia 2015 r.) 

Źródło: S. Komornicki, Publiczne wyższe szkoły zawodowe. Bliżej regionu, praktyki i studenta, 

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2177/37/1/pwsz_tarnow.pdf  

[dostęp: 07.05.2016]. 

 

Liczba studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych systematycznie 

wzrastała od 1998 roku, czyli od momentu powstania tych uczelni, aż do 2006 roku, w 

którym osiągnęła poziom ponad 100 tys. osób. Z jednej strony było to spowodowane 

tworzeniem kolejnych uczelni tego typu, o czym wcześniej wspomniano, z drugiej 

natomiast ogólnym wzrostem liczby studentów w Polsce17. W kolejnych latach liczba 

studentów publicznych uczelni zawodowych zaczęła maleć, przy czym spadek ten jest 

szczególnie zauważalny w ostatnim czasie – waha się on w granicach 5-6 tys. osób 

rocznie, czyli około 7% (rys. 3)18. W świetle danych dostępnych w zintegrowanym 

                                                           

17  Należy w tym miejscu zasygnalizować, że o ile w publicznych uczelniach zawodowych maksymalną 
liczbę studentów odnotowano w 2006 roku, o tyle w skali całego kraju maksymalna liczba tj. 1953,8 tys. osób 
została odnotowana rok wcześniej. 
18  Odwrotną tendencję wykazuje natomiast liczba cudzoziemców studiujących w Państwowych Wyższych 
Szkołach Zawodowych. W latach 2011-2015 liczba ta wzrastała o około 200 osób rocznie i w rezultacie w 2015 
roku ukształtowała się na poziomie 1,5 tys. osób. Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców, pochodzących 

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2177/37/1/pwsz_tarnow.pdf


systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w dniu 30 listopada 2015 roku w 

Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych kształciło się ogółem 62,7 tys. studentów, 

którzy stanowili 4,5% studentów wszystkich uczelni w kraju i 5,8% studentów uczelni 

publicznych. W grupie tej było 12,4 tys. osób studiujących w formie niestacjonarnej. 

Ponadto, w 2015 roku w publicznych uczelniach zawodowych naukę pobierało ponad 2,5 

tys. słuchaczy studiów podyplomowych.  

 

Rys. 3. Liczba studentów i słuchaczy publicznych uczelni zawodowych  

w latach 1998-201519 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 1998-2015. 

 

Pomimo wielu podobieństw, a w szczególności takich samych prawnych podstaw 

funkcjonowania, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe są dość zróżnicowane pod 

względem wielkości mierzonej liczbą studentów i słuchaczy. W największych z nich tj. 

PWSZ w Tarnowie, PWSZ w Nowym Sączu, PWSTE w Jarosławiu i PWSZ w Kaliszu w 2015 

roku studiowało ponad 3,5 tys. osób (w każdej z tych uczelni), natomiast w 

najmniejszych tj. PWSZ w Sulechowie, PWSZ w Wałczu, PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w 

Głogowie i PWSZ w Koszalinie liczba studentów nie przekraczała 700 osób (rys. 4). W 

                                                                                                                                                                                     

głównie z Ukrainy i Białorusi, kształci się w sześciu uczelniach zlokalizowanych na wschodzie kraju tj. w PWSZ w 
Zamościu, PSW w Białej Podlaskiej, PWSW w Przemyślu, PWSTE w Jarosławiu, PWSZ w Chełmie i PWSZ w 
Suwałkach (ogółem ponad 80% cudzoziemców studiujących w publicznych uczelniach zawodowych). Zob. 
Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 2011-2015. 
19  Dane z lat 1998-2005 dotyczą studiów dziennych, które na potrzeby sporządzenia czytelnego wykresu 
uznano za studia stacjonarne. Z kolei studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne uznano za studia 
niestacjonarne.  



najmniejszej publicznej uczelni zawodowej, czyli PWSZ w Sandomierzu studiowało nieco 

ponad 200 osób. Różny był też udział studentów niestacjonarnych w ogólnej liczbie 

studiujących w poszczególnych uczelniach. O ile bowiem w pięciu Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych (PWSZ w Koszalinie, PWSW w Przemyślu, PWSZ w Tarnobrzegu, 

PWSZ we Włocławku, PWSZ w Zamościu) nie były prowadzone studia w formie 

niestacjonarnej, o tyle w dwóch uczelniach (PWSZ w Sulechowie, PWSZ w 

Skierniewicach) wspomniany udział oscylował wokół 40%. 

 

Rys. 4. Liczba studentów i słuchaczy poszczególnych publicznych  

uczelni zawodowych w 2015 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe 2015. Dane podstawowe,  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016. 

 



Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe prowadzą kształcenie przede wszystkim na 

studiach pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich). W 2015 roku studia drugiego 

stopnia (magisterskie) były prowadzone w 18 uczelniach, w których naukę pobierało 

łącznie 4,7 tys. studentów, czyli 7,5% ogółu studentów publicznych uczelni zawodowych. 

Kształcenie w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest realizowane na różnych 

kierunkach studiów20. Z nielicznymi wyjątkami kierunki te są umiejscowione w ramach 

pięciu spośród ośmiu obszarów wiedzy (nauk humanistycznych; nauk społecznych; nauk 

technicznych; nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk medycznych, nauk o 

zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej)21, a jednocześnie odnoszą się do ośmiu spośród 

22 dziedzin nauki (nauk humanistycznych; nauk społecznych; nauk ekonomicznych; nauk 

prawnych; nauk technicznych; nauk rolniczych; nauk o zdrowiu; nauk o kulturze 

fizycznej)22. Generalnie rzecz biorąc w strukturze kształcenia w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych, ustalonej na podstawie liczby studentów na poszczególnych 

kierunkach studiów w latach 2011-2015, wyraźnie dominują nauki techniczne (25% 

ogółu studentów), nauki społeczne (20%), nauki o zdrowiu (20%) oraz nauki 

ekonomiczne (16%). Pozostałe nauki stanowią zdecydowanie mniejszy udział (rys. 5). 

                                                           

20  Najpopularniejszymi kierunkami prowadzonymi przez publiczne uczelnie zawodowe w ostatnich latach 

są (kolejność wg skali popularności): pedagogika; pielęgniarstwo; filologia; ekonomia. O popularności tej 

świadczy liczba studentów na poszczególnych kierunkach w latach 2011-2015. Należy jednak w tym miejscu 

podkreślić, że w analizowanym okresie niektóre kierunki traciły na popularności (pedagogika, ekonomia), inne 

natomiast zyskiwały (pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne). Z kolei za najbardziej oryginalne kierunki 

należy uznać m.in.: e-administrację; gospodarkę w ekosystemach rolnych i leśnych; górnictwo i geologię; 

inżynierię testową; jazz i muzykę estradową; nowe media, reklamę i kulturę współczesną; techniki 

dentystyczne; wzornictwo. 

21  W kilku Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych prowadzone są również kierunki studiów 
umiejscowione w obszarze nauk ścisłych oraz w obszarze sztuki.  
22  W kilku Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych prowadzone są również kierunki studiów 
odnoszące się do dziedziny nauk matematycznych i dziedziny nauk chemicznych oraz do sztuk muzycznych i 
sztuk plastycznych. 



 

Rys. 5. Struktura kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych  

wg dziedzin nauki (średnia z lat 2011-2015)23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 2011-2015. 

 

Między poszczególnymi uczelniami widoczne są istotne różnice w odniesieniu do 

przywołanej struktury kształcenia. Ich analiza pozwala nawet postawić tezę o 

postępującej specjalizacji niektórych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. 

Pomijając w tym miejscu PMWSZ w Opolu, która, z racji samej swojej nazwy, prowadzi 

kształcenie wyłącznie na kierunkach studiów odnoszących się do dziedziny nauk o 

zdrowiu, można zauważyć, że w kształceniu w ramach tej dziedziny specjalizuje się 

PPWSZ w Nowym Targu. Z kolei PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Chełmie i PWSZ w Krośnie są 

uczelniami prowadzącymi kształcenie na kierunkach wpisujących się w dużej mierze w 

dziedzinę nauk technicznych. Znaczący udział kierunków z dziedziny nauk społecznych to 

domena PWSW w Przemyślu i PWSZ w Tarnobrzegu, natomiast nauk ekonomicznych – 

PWSZ w Tarnobrzegu, PWSZ w Oświęcimiu i PWSZ w Płocku. W dziedzinie nauk 

                                                           

23  Do poszczególnych dziedzin nauki przypisano następujące kierunki studiów: nauki humanistyczne – 
przede wszystkim filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, historia; nauki społeczne – przede wszystkim 
bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, praca socjalna; nauki ekonomiczne – przede wszystkim ekonomia, 
finanse i rachunkowość, zarządzanie; nauki prawne – wyłącznie administracja; nauki techniczne – przede 
wszystkim budownictwo, mechanika i budowa maszyn, informatyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, 
zarządzanie i inżynieria produkcji; nauki rolnicze – przede wszystkim ogrodnictwo, rolnictwo; nauki o zdrowiu – 
przede wszystkim dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo; nauki o kulturze fizycznej – wyłącznie 
wychowanie fizyczne; pozostałe – przede wszystkim matematyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Największy problem sprawiło autorowi 
przypisanie do odpowiedniej dziedziny nauki kierunku studiów turystyka i rekreacja. Z uwagi na 
interdyscyplinarny charakter tego kierunku oraz brak szczegółowych informacji z poszczególnych uczelni 
prowadzących ten kierunek został on ostatecznie przypisany do dziedziny nauk o zdrowiu. Niewątpliwie nie było 
to rozwiązanie idealne, niemniej jednak jedyne możliwe zważywszy na ograniczoność informacji. 



humanistycznych jest w głównej mierze osadzone kształcenie w PWSZ w Sandomierzu, 

natomiast w dziedzinie nauk prawnych w PWSZ w Sulechowie. W przypadku kilku uczelni 

istotną rolę odgrywają również kierunki studiów z dziedziny nauk rolniczych (PWSZ w 

Sulechowie, PWSZ w Sanoku, PWSZ w Ciechanowie, PWSZ w Sandomierzu) oraz 

dziedziny nauk o kulturze fizycznej (PWSZ w Koszalinie, PWSZ w Wałczu, PWSZ w 

Raciborzu). Niemniej jednak w większości Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

struktura kształcenia ma charakter zrównoważony, co oznacza, że w dość równomierny 

sposób odnosi się do różnych dziedzin nauki – w szczególności humanistycznych, 

społecznych, ekonomicznych, technicznych i nauk o zdrowiu (rys. 6).  

 

Rys. 6. Struktura kształcenia w poszczególnych publicznych  

uczelniach zawodowych wg dziedzin nauki (średnia z lat 2011-2015) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 2011-2015. 



 

Od momentu powstania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych do końca 

2015 roku uczelnie te ukończyło ogółem 304,1 tys. osób, w tym 182,1 tys. absolwentów 

studiów stacjonarnych, 91,8 tys. absolwentów studiów niestacjonarnych oraz 30,2 tys. 

absolwentów studiów podyplomowych. Liczba absolwentów publicznych uczelni 

zawodowych w latach 1998-2015 została przedstawiona na rys. 7. Spośród wszystkich 

tego typu uczelni najwięcej osób ukończyło studia w PWSZ w Legnicy (23,8 tys.) oraz 

PWSTE w Jarosławiu, PWSZ w Tarnowie, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, PWSZ w 

Nowym Sączu i PWSZ w Kaliszu (ponad 15 tys. w każdej z wymienionych uczelni). 

Najmniej osób ukończyło te Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, które powstały 

stosunkowo najpóźniej i z reguły są najmniejszymi uczelniami w tej grupie. Analiza 

informacji ujętych na rys. 8 pozwala stwierdzić, że w minionych latach niektóre spośród 

publicznych uczelni zawodowych na szeroką skalę prowadziły kształcenie na studiach 

niestacjonarnych, o czym świadczy relatywnie duża liczba absolwentów tych studiów – 

nierzadko zbliżająca się do 50% ogółu absolwentów. Poza tym, niektóre Państwowe 

Wyższe Szkoły Zawodowe na tyle rozwinęły swoją ofertę studiów podyplomowych, że z 

tej formy kształcenia skorzystało ponad 2 tys. osób w tych uczelniach (PWSZ w Lesznie, 

PWSZ w Koninie, PWSZ w Legnicy, PWSZ w Nowym Sączu)24. 

                                                           

24  Prezentując dane dotyczące absolwentów publicznych uczelni zawodowych warto wspomnieć o 
wynikach badania ich losów (w wymiarze ekonomicznym), opartych na rejestrach Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, które po raz pierwszy zostały opublikowane przez MNiSW w maju 2016 roku. Pomimo 
metodologicznych niedoskonałości badania, wynikających przede wszystkim z tego, iż w rejestrach ZUS-u nie 
znajdują się absolwenci posiadający status studenta (kolejnej/innej uczelni) zatrudnieni na podstawie umów 
cywilnoprawnych, osoby pracujące za granicą oraz osoby pracujące bez formalnej umowy, to jednak badanie to 
w dość przejrzysty sposób prezentuje sytuację absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych na tle 
absolwentów wszystkich uczelni w Polsce. Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia w publicznych 
uczelniach zawodowych w 2014 roku co prawda częściej występują w rejestrach ZUS-u niż absolwenci studiów 
pierwszego stopnia wszystkich polskich uczelni (odpowiednio 77,1% i 65,8%), a także krócej poszukują 
pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (odpowiednio 33 dni i 40 dni), ale jednocześnie dwukrotnie częściej są 
zagrożeni bezrobociem (odpowiednio 13,3% i 6,2%), a ponadto otrzymują średnio o ponad 300 zł niższe 
miesięczne wynagrodzenie (odpowiednio 1836 zł i 2162 zł). Przyczyn wyższego ryzyka bezrobocia i niższego 
wynagrodzenia absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych niewątpliwie należy upatrywać w 
uwarunkowaniach lokalnych, a dokładnie rzecz ujmując w tym, że uczelnie te z reguły są umiejscowione w 
powiatach o wyższej stopie bezrobocia i niższych wynagrodzeniach w porównaniu z największymi ośrodkami 
miejskimi. Obliczenia własne na podstawie danych Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów, http://absolwenci.nauka.gov.pl [dostęp: 29.05.2016].   

http://absolwenci.nauka.gov.pl/


 

Rys. 7. Liczba absolwentów publicznych uczelni zawodowych  

w latach 1998-201525 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 1998-2015. 

 

                                                           

25  Dane z lat 1998-2005 dotyczą studiów dziennych, które na potrzeby sporządzenia czytelnego wykresu 
uznano za studia stacjonarne, oraz studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych, które uznano za 
studia niestacjonarne.  



 

Rys. 8. Liczba absolwentów poszczególnych publicznych uczelni zawodowych 

od momentu ich powstania do 2015 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 1998-2015. 

 

Liczba pracowników Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych systematycznie 

wzrastała do 2011 roku, w którym osiągnęła poziom ponad 8 tys. osób, w tym 5,3 tys. 

nauczycieli akademickich. Od 2012 roku liczba ta zaczęła zmniejszać się (rys. 9). Zgodnie 

z danymi na dzień 31 grudnia 2015 roku Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe 

zatrudniały prawie 7,4 tys. osób, co stanowiło 4,3% pracowników wszystkich uczelni w 

kraju i 4,8% pracowników uczelni publicznych. W grupie tej było 4,6 tys. nauczycieli 

akademickich, którzy stanowili 4,8% nauczycieli zatrudnionych we wszystkich uczelniach 

w kraju i 5,5% nauczycieli zatrudnionych w uczelniach publicznych. 



 

Rys. 9. Liczba pracowników publicznych uczelni zawodowych w latach 1998-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe z lat 1998-2015. 

 

W 2015 roku najwięcej osób, w ujęciu absolutnym, było zatrudnionych w PWSZ w 

Tarnowie, PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ w Kaliszu, PWSZ w Chełmie, PSW w Białej 

Podlaskiej, PWSTE w Jarosławiu, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim i PWSZ w Nysie 

(ponad 300 pracowników w każdej z tych uczelni). Najmniejsze zatrudnienie odnotowano 

natomiast w PWSZ w Sandomierzu, PWSZ w Wałczu, PWSZ w Koszalinie, PWSZ w 

Tarnobrzegu, PWSZ w Głogowie, PWSZ w Gnieźnie (poniżej 100 pracowników). 

Porównanie liczby pracowników poszczególnych publicznych uczelni zawodowych (rys. 

10) z liczbą studentów i słuchaczy tych uczelni (rys. 4) pozwala stwierdzić, że nie zawsze 

wartości te idą ze sobą w parze. Warto zatem podkreślić, że w 2015 roku najwięcej osób, 

w ujęciu względnym, pracowało w PWSZ w Sulechowie, PWSZ w Chełmie, PWSZ w 

Sandomierzu, KPSW w Jeleniej Górze i PWSW w Przemyślu (odpowiednio: 24, 17, 17, 16 

i 16 na 100 studentów), natomiast najmniej w PWSZ w Wałbrzychu, PWSZ w 

Skierniewicach, PWSZ w Legnicy i PWSZ w Tarnobrzegu (po 8 osób na 100 studentów)26. 

Różnice między poszczególnymi uczelniami można odnotować także w przypadku udziału 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ogólnej liczbie pracowników, 

który wahał się od niespełna 30% w PPWSZ w Nowym Targu, PWSZ w Koszalinie, PWSZ 

                                                           

26  W 2015 roku średnia liczba pracowników Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w przeliczeniu na 
100 studentów wynosiła 11. 



w Krośnie i PWSZ w Skierniewicach do około 50% w PWSZ w Tarnobrzegu, PWSZ w 

Chełmie i PWSZ w Nysie27.  

 

Rys. 10. Liczba pracowników poszczególnych publicznych  

uczelni zawodowych w 2015 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkolnictwo wyższe 2015. Dane podstawowe,  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016. 

 

 

 

                                                           

27  W 2015 roku średni udział pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w państwowych 
wyższych szkołach zawodowych wynosił 37%. 



1.4. Finanse i inwestycje Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

Portret Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych prezentowany przez pryzmat 

liczby studentów, słuchaczy, absolwentów i pracowników, czyli informacji udostępnianych 

przez MNiSW w corocznych publikacjach pt. „Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe”, 

niewątpliwie w dużym stopniu odzwierciedla rozmiary i strukturę sektora publicznych 

uczelni zawodowych, niemniej jednak nie obrazuje on w pełni funkcjonowania tych 

uczelni. Na analizowany sektor warto spojrzeć również przez pryzmat finansowy, czyli 

przychodów i kosztów, a także zrealizowanych inwestycji oraz środków pozyskanych z 

funduszy europejskich. Z informacji dostępnych w publikacjach GUS pt. „Szkoły wyższe i 

ich finanse” wynika, że od 1999 roku28 ogólna wartość przychodów i kosztów 

Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych systematycznie wzrastała, kształtując się w 

2015 roku na poziomie, odpowiednio, 788,0 i 750,6 mln zł (rys. 11), co tym samym 

stanowiło 3,3% przychodów i kosztów wszystkich uczelni w kraju i 3,7% w odniesieniu do 

uczelni publicznych. We wszystkich latach objętych analizą ogólny wynik finansowy netto 

rozpatrywanych uczelni miał charakter dodatni.  

 

Rys. 11. Wartość przychodów i kosztów publicznych uczelni zawodowych  

w latach 1999-2015 (w mln zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkoły wyższe i ich finanse z lat 1999-2015. 

 

                                                           

28  Dane finansowe z 1998 roku nie są dostępne, gdyż publiczne uczelnie zawodowe utworzone w tym 
roku nie zostały objęte badaniem przez GUS.  



W ramach obydwu kategorii finansowych tj. przychodów i kosztów zdecydowanie 

dominowały te związane z działalność dydaktyczną – w 2015 roku stanowiły one 95,3% 

przychodów ogółem i 92,0% kosztów ogółem (rys. 12)29. W ostatnich latach w strukturze 

przychodów z działalności dydaktycznej publicznych uczelni zawodowych stopniowo 

wzrastał udział dotacji z budżetu państwa, przy jednoczesnym spadku udziału opłat za 

zajęcia dydaktyczne. W 2015 roku kategorie te stanowiły odpowiednio 86,2% i 8,1% 

przychodów ze wspomnianej działalności. Jeśli chodzi natomiast o koszty ogółem 

(analizowane w ujęciu rodzajowym) to niezmiennie dominują wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które stanowią 78% ogółu kosztów30. 

Jednostkowy koszt kształcenia (w przeliczeniu na studenta) w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych jest o około 20% niższy w porównaniu z jednostkowym kosztem 

kształcenia w odniesieniu do wszystkich uczelni publicznych w Polsce31. 

 

Rys. 12. Struktura przychodów i kosztów publicznych  

uczelni zawodowych w 2015 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r.,  

GUS, Warszawa 2016. 

 

                                                           

29  Tak wysoki udział działalności dydaktycznej wynika z faktu, iż Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe z 
reguły nie zajmują się prowadzeniem badań naukowych – przynajmniej w ujęciu instytucjonalnym (ewentualnie 
prowadzą te badania w dość ograniczonym zakresie). Dla porównania, w uczelniach publicznych ogółem 
działalność badawcza generuje około 15% przychodów i kosztów ogółem. 
30  W uczelniach publicznych ogółem udział wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia jest nieco niższy, 
gdyż stanowi około 70% ogółu kosztów. 
31  Jedną z przyczyn jest niewątpliwie fakt, iż w analizowanych uczelniach w mniejszym zakresie 
prowadzone są najbardziej kosztochłonne kierunki medyczne i artystyczne. 



Rozmiary sektora publicznych uczelni zawodowych w aspekcie finansowym w 

pewnym stopniu odzwierciedla wartość funduszy pozostających w dyspozycji tych uczelni, 

która na koniec 2015 roku wynosiła 1 586,09 mln zł (97,3% stanowił fundusz 

zasadniczy), oraz wartość nakładów inwestycyjnych, która, jak wynika z danych GUS, w 

okresie od 1999 roku do 2015 roku wyniosła łącznie 1 967,5 mln zł. Nakłady te były dość 

zróżnicowane w poszczególnych latach (rys. 13) i bez wątpienia wiązały się z 

wykorzystaniem funduszy europejskich. Szczególnie wysoka wartość inwestycji w latach 

2010-2011 była bowiem umiejscowiona w unijnej perspektywie finansowej 2007-2013. 

Wartość kluczowych inwestycji (projektów infrastrukturalnych) zrealizowanych przez 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe do końca 2015 roku wynosiła 1 353,3 mln zł, co 

stanowiło 4,4% wartości kluczowych inwestycji w naukę i szkolnictwo wyższe we 

wszystkich uczelniach w kraju. Największy strumień środków pieniężnych w publicznych 

uczelniach zawodowych został skierowany na inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą 

(35%) oraz na inwestycje w obszarze nauk technicznych (22%)32.  

 

Rys. 13. Wartość nakładów inwestycyjnych publicznych uczelni zawodowych  

w latach 1999-2015 (w mln zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Szkoły wyższe i ich finanse z lat 1999-2015. 

 

                                                           

32  Mapa inwestycji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, 
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego [dostęp: 
09.04.2016]. 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego


Bezapelacyjnie największymi inwestorami były PWSZ w Chełmie i PSW w Białej 

Podlaskiej, które zainwestowały ponad 132 mln zł każda. Inwestycje o znaczącej wartości 

zostały również dokonane przez PPWSZ w Nowym Targu, PWSZ w Legnicy i PWSIP w 

Łomży (rys. 14). Projektami infrastrukturalnymi o największej wartości były: stworzenie 

laboratorium badań środowiskowych Centrum Studiów Inżynierskich (PWSZ w Chełmie, 

67,4 mln zł); rozwój infrastruktury uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego 

przetwórstwa rolno-spożywczego (PWSIP w Łomży, 53,9 mln zł); budowa Centrum 

Dydaktyczno-Bibliotecznego (PPWSZ w Nowym Targu, 46,4 mln zł); rozbudowa kampusu 

dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej (PWSZ w Tarnowie, 45,8 mln zł). 

 

 

Rys. 14. Wartość kluczowych inwestycji zrealizowanych przez publiczne uczelnie  

zawodowe do 2015 roku (w mln zł) 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej „Mapa inwestycji w obszarze nauki  

i szkolnictwa wyższego”, http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-

wyzszego [dostęp: 02.05.2016]. 

 

Obraz sektora publicznych uczelni zawodowych dopełniają dane na temat wartości 

środków pozyskanych przez te uczelnie z funduszy europejskich, które pozwoliły na 

realizację wielu ważnych projektów, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych. Z informacji 

dostępnych na stronie internetowej „Mapa Dotacji UE” wynika, że w latach 2004-2013 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe pozyskały ogółem 875,6 mln zł środków unijnych, 

pochodzących zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (704,9 mln zł), 

jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (170,7 mln zł). Pozyskane środki pozwoliły na 

zrealizowanie 260 projektów, przede wszystkim w zakresie: nauki i edukacji, pracy i 

integracji społecznej oraz badań, rozwoju i innowacji, o łącznej wartości 1 245,4 mln zł. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że zdecydowana większość projektów została 

zrealizowana w okresie programowania 2007-2013, w którym pozyskano łącznie 792,1 

mln zł. Największym beneficjentem środków europejskich, spośród wszystkich 

publicznych uczelni zawodowych, była PWSZ w Chełmie. Uczelnia ta pozyskała bowiem 

109,3 mln zł na realizację 16 projektów. Znaczące środki finansowe zasiliły również 

PWSIP w Łomży, PWSZ w Sulechowie i PSW w Białej Podlaskiej – każda z tych uczelni 

pozyskała ponad 60 mln zł (rys. 15)33. 

                                                           

33  Na uwagę zasługuje fakt, że szczególnie duża wartość środków europejskich trafiła do uczelni 
zlokalizowanych w województwach wschodnich, co prawdopodobnie należy wiązać z funkcjonowaniem Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego


 

Rys. 15. Wartość środków europejskich pozyskanych przez publiczne uczelnie zawodowe  

w latach 2004-2013 (w mln zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej „Mapa Dotacji UE”, 

http://mapadotacji.gov.pl [dostęp: 28.04.2016]. 
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CZĘŚĆ II. 

DOBRE PRAKTYKI – WYŻSZE SZKOLNICTWO ZAWODOWE  

W KRAJACH SKANDYNAWSKICH I NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 

 

Wprowadzenie 

Reagując na propozycje reformy szkolnictwa wyższego w Polsce i rosnące 

znaczenie sektora wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie i na świecie dla 

wypracowania kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanych do wymagań 

wirtualnego procesu produkcji i komunikacji w funkcjonowaniu państwa i gospodarek 

krajowych opartych na wiedzy, Konferencja Rektorów PWSZ w Polsce zdecydowała się 

skupić swoją aktywność w tym właśnie obszarze. Przełom XX i XXI wieku niesie ze sobą 

wyjątkowe zmiany, charakteryzujące się olbrzymią dynamiką. Na proces ten składa się 

rosnąca liczba usług zależna od aktywności intelektualnej i kreatywnej poprzez trans 

media i serwisy typu smart. Sektor ten, zwany innowacyjnym, zwłaszcza w ostatnich 

latach stanowi siłę napędową gospodarki, co pozwala na sformułowanie założenia, że, od 

jakości szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w kontekście praktycznym, zawodowym i 

multimedialnym, zależy rozwój i dobrobyt kraju.  

Zdaję sobie sprawę, że szczegółowa i wielopoziomowa analiza systemu 

szkolnictwa wyższego, w tym wyższego szkolnictwa zawodowego, wymaga wielu lat 

badań na wielu poziomach. Dlatego celem tego przyczynku jest syntetyczne ujęcie 

porównawcze i zwarte opisanie punktów odniesienia przez charakterystykę głównych 

problemów zawodowych uczelni wyższych w wybranych krajach Europy.  

Wyższa edukacja zawodowa zorientowana na kształcenie praktyczne w krajach 

skandynawskich i niemieckojęzycznych jest takim przykładowym punktem odniesienia. 

Rekomendacje płynące z Finlandii, Danii, RFN czy Austrii, czyli krajów, które w Europie 

były stawiane lub są stawiane za wzorzec innowacyjnego podejścia do reform szkolnictwa 

wyższego, są jednoznaczne. Warto upraktyczniać systemy kształcenia i wsłuchiwać się w 

silny głos doradczy płynący od strony biznesu, w tym w szczególności od sektora 4.034. 

                                                           

34  Sektor objęty procesem cyfryzacji, automatyzacji oraz informatyzacji dotyczy strategii 
wspomagających Przemysł 4.0 (Industrie 4.0), Społeczeństwo 4.0 (Gesellschaft 4.0) oraz Pracę 4.0 (Arbeit 



Poprzez włączanie przedstawicieli regionalnego biznesu i Instytucji Otoczenia Biznesu, tak 

jak to się dzieje np. w publicznych i publiczno-prywatnych fińskich, duńskich czy 

niemieckich oraz austriackich szkołach zawodowych, istnieje szansa na lepszą wymianę 

idei i zwiększa się dynamika zmian oraz programy nauczania są lepiej dostosowane do 

otoczenia biznesowego wynikającego ze specyfiki zarówno regionu, jak i z procesów 

globalizacji.  

Poniżej przedstawię kilka przykładowych rozwiązań, których wdrożenie wpłynęło 

na zdecydowane ożywienie sektora kreatywnego w gospodarce, zainicjowało reformy 

systemu szkolnictwa wyższego, w tym w szczególności szkolnictwa zawodowego oraz 

rynku pracy zasadniczo od lat 90tych XX wieku. W opracowaniu tym szczególną uwagę 

skupię na rozwiązaniach wprowadzonych w dwóch krajach niemieckojęzycznych (Niemcy 

oraz Austria). Dla kontrastu omówię także w skrócie znany i modelowy przykład 

rozwiązań skandynawskich (Dania i Finlandia). Wybór poszczególnych krajów ma 

charakter subiektywny, przy czym kierowałem się zasadą, aby zaprezentować 

najciekawsze, a zarazem najlepiej postrzegane systemy edukacji. Już pierwsza lektura 

tekstu pokazuje wyraźne różnice pomiędzy tymi dwoma modelami w podejściu do kwestii 

internacjonalizacji nauki i badań. W obu państwach skandynawskich udział studentów 

międzynarodowych w edukacji i nauce jest kilkuprocentowy. Natomiast w obu krajach 

niemieckojęzycznych udział ten jest kilkunastoprocentowy, a Niemcy zajmują w UE 

czwarte miejsce w kategorii internacjonalizacji studiów. 

Charakterystyka szkolnictwa wyższego w wybranych krajach składa się z opisu 

m.in. takich czynników jak: struktura systemu, studenci, kierunki studiów, kadra 

naukowa oraz sposób finansowania. Efektem ekspertyzy ma być po pierwsze rozpoznanie 

szerokiej gamy rozwiązań dotyczących systemu edukacji wyższej, a po drugie 

zidentyfikowanie najważniejszych problemów występujących w badanych krajach. W 

aneksie I i II do tej publikacji znajduje się primo - wykaz diagramów, który w mojej 

opinii dobrze obrazuje najbardziej kluczowe kwestie w perspektywie konstruowania 

optymalnego dla Polski systemu wyższego szkolnictwa zawodowego oraz secundo - 

przykład regulacji ustawowej, zastosowany w Austrii. 

 

                                                                                                                                                                                     

4.0). Towarzyszą temu „smart services” (innowacyjne rozwiązania) w zakresie gospodarki, pracy, edukacji i 
badań. Niemiecki Minister Gospodarki i Energii (BMWI) współpracuje w tym zakresie z Johanną Wanką – 
Minister Edukacji i Badań Naukowych oraz Andreą Nahles – Minister Pracy i Spraw Socjalnych. Koncepcja 
Przemysłu 4.0 historycznie osadza się na pierwszej rewolucji przemysłowej w zakresie wytwórczości z 1955 r. 
Jej efektem było wprowadzenie produkcji masowej. W 1980 r. nastąpiła druga rewolucja, wówczas doszło do 
upowszechnienia produktów seryjnych. Za sprawą globalizacji i regionalizacji powstała potrzeba personalizacji 
produktów. W 2000 r. doprowadziła ona do trzeciej rewolucji polegającej na wprowadzaniu krótkich serii 
zindywidualizowanych sprzedawanych w cenach towarów ogólnodostępnych. Poprzez rozwój robotyki w 2011 r. 
zainicjowano w Niemczech czwartą rewolucję opartą na strategii Przemysłu 4.0. Jej celem jest zrównanie 
kosztów zindywidualizowanych i masowych produktów.  



2.1. Model skandynawski: Dania i Finlandia 

2.1.1. Dania 

W Danii instytucje zajmujące się kształceniem wyższym dzieli się na dwa sektory: 

pierwszy to sektor uniwersytecki, a drugi to sektor kolegiów (college) tj. edukacji 

praktycznej, zorientowanej na pracę. Duńscy studenci pracują samodzielnie i wykazują 

się podczas edukacji własną inicjatywą. Zasadniczo studenci wybierają specjalizację już 

na początku nauki. Oprócz udziału w wykładach uczestniczą oni w zajęciach w małych 

grupach (10-12 osób), gdzie oczekuje się od nich pracy projektowej i aktywnej 

kooperacji. Samodzielny projekt i praca badawcza to zasadniczy element procesu 

edukacji.  

Podstawową zasadą dla wszystkich uczelni wyższych i uniwersytetów jest 

edukacja oparta na badaniach i wiedzy. Ten cel charakterystyczny dla wielu systemów 

oświatowych ma gwarantować wysoki standard wszystkich programów. Jedynie 

uniwersytety zapewniają odpowiednie wykształcenie na najwyższym akademickim 

poziomie, wliczając doktoraty. Struktura zarządzania nie jest identyczna na każdym z 

uniwersytetów.  

W wyniku inicjatywy rządu duńskiego liczba tamtejszych uniwersytetów została 

zmniejszona poprzez konsolidację z 12 do 8 w procesie rozpoczętym w roku 2007. 

Poprzez serię połączeń utrzymano uniwersytety w większych i silnych akademicko 

miastach m. in. w Kopenhadze, Aarhus czy Roskilde z dodatkowymi wydziałami np. 

medycyny i farmacji, szkołami biznesu czy informatyki. Na najwyższym szczeblu 

administracji uniwersyteckiej znajduje się Rada Uczelni z liczbą członków zazwyczaj 

przekraczającą 10 osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele uczelni – studenci, 

wykładowcy oraz osoby spoza uczelni. Rada ta wybiera rektora i prorektorów, którzy są 

zwierzchnikami dziekanów poszczególnych wydziałów i niektórych dodatkowych instytucji 

np. bibliotek.  

Sektor kolegiów – wyższa edukacja zawodowa 

Zawodowe szkoły wyższe oferują w stosunku do uniwersytetów relatywnie krótkie 

programy nauczania, tzw. Akademie Profesji, przede wszystkim w następujących 

dziedzinach: opieka społeczna/pielęgniarstwo, biznes, nowoczesne technologie oraz 

informatyka. Większość kolegiów oferujących ten typ wykształcenia stworzyło Akademie 

Profesjonalnego Wyższego Wykształcenia, jako bazę dla regionalnej kooperacji i 

networkingu pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami.  

Kolegia oferują głównie studia licencjackie, a w ich ramach ww. Akademie Profesji 

i są zorientowane na wykształcenie przygotowujące do zawodu. Są to 3-4 letnie 



programy licencjackie w takich dziedzinach jak: biznes, e-biznes, edukacja, e-edukacja, 

inżynieria i pielęgniarstwo, serwis telemedyczny, opieka społeczna/geriatryczna. Kierunki 

te gwarantują zdobycie bazowej i solidnej wiedzy teoretycznej oraz konkretnych 

umiejętności potrzebnych do wykorzystania jej w praktyce. Obowiązkowa jest praca 

licencjacka/dyplomowa i praktyka zawodowa w firmie. Większość kolegiów oferujących 

dyplom licencjatu jest powiązanych z państwowymi centrami wyższego wykształcenia 

(CVU). Instytucje te doskonalą programy, tak, aby absolwenci byli dobrze przygotowani 

do poruszania się po rynku pracy. Centra te są instytucjami typu smart, bardzo 

kreatywnymi i innowacyjnymi, dlatego stały się skutecznym narzędziem kojarzenia rynku 

pracy i edukacji. Wszystkie kierunki zostały stworzone w ścisłej współpracy z 

przedstawicielami sektora biznesu i przemysłu, by zapewnić odpowiednie kompetencje i 

umiejętności dla absolwentów oraz wyspecjalizowane regionalnie kadry dla pracodawców.  

Akademie Profesji poprzez połączenie teorii i praktyki zapewniają studentom 

analityczne i zawodowe umiejętności, które ułatwiają zdobycie zatrudnienia. Jednak w 

praktyce widać, że zdecydowanie największą liczbę studentów w Danii stanowią studenci 

uniwersyteccy, mniejszą studenci wyższych uczelni zawodowych. Wśród kierunków 

studiów uniwersyteckich zdecydowanie dominują nauki społeczne (ekonomia, prawo czy 

administracja). Następną grupą najchętniej wybieranych kierunków są studia 

humanistyczne (w tym teologiczne). Studia techniczne są na trzecim miejscu 

popularności. W skali całego kraju studenci międzynarodowi stanowią 1%35. 

W Danii wszystkie rodzaje studiów są bezpłatne. Jedynie obcokrajowcy spoza UE 

są zobowiązani do wnoszenia czesnego za studia. W roku na jednego studenta 

przeznaczono ok. 11 tys. Euro. Całkowite publiczne wydatki na szkolnictwo wyższe 

wynoszą 1,75 PKB Danii i jest to, obok Finlandii, najwyższy wynik w całej Europie. 

Wydatki te stanowią 2,5% całkowitych wydatków publicznych i również ten wynik jest 

najwyższy wśród wszystkich krajów europejskich. Studenci, którzy nie mają 

wystarczającej sumy pieniędzy, aby utrzymać się w czasie studiów, mogą liczyć na 

różnego rodzaju stypendia i/lub pożyczki.  

Dania to kraj o najwyższym współczynniku zatrudnienia wśród wszystkich krajów 

Unii Europejskiej. Dzięki socjalnemu modelowi zatrudnienia, większość mieszkańców tego 

kraju nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Łatwość w podejmowaniu pracy i 

zwalnianiu pracowników sprawia, że bezrobocie w Danii wynosi zaledwie 4%, z czego 

tylko jedną czwartą stanowią ludzie z wyższym wykształceniem. Tak niski wskaźnik 

sprawia, że absolwenci uczelni wyższych są spokojni o dobre miejsce pracy po studiach, 

bez względu na ukończony kierunek. 

                                                           

35 http://www.eksperci.kj.org.pl/wp-
content/uploads/2012/04/Szkolnictwo_wyzsze_w_wybranych_krajach_swiata.pdf 



Wszystkie kierunki studiów wyższych w Danii podlegają numerus clausus, czyli 

wstępnej weryfikacji w postaci egzaminów. Ponadto pewien procent miejsc 

uniwersyteckich przyznawany jest według kryteriów socjalnych. Podobnie jak w 

Niemczech, niektóre kierunki studiów są bardzo oblegane, dlatego bardzo trudno dostać 

tam miejsce (na przykład: medycyna, farmacja, medioznawstwo i komunikacja 

społeczna, psychologia oraz prawo.  

2.1.2. Finlandia 

System uniwersytecki to najstarsza tradycja w fińskiej historii edukacji. Pierwszy 

fiński uniwersytet Royal Academy w Turku powstał w roku 1640. Statusy uniwersytetów 

są oparte na wolności nauki i daleko idącej autonomii. Obejmują one szerokie 

uprawnienia do decydowania o sprawach regulaminu zaliczania, programów i liczby 

studentów. Spośród 15 fińskich uniwersytetów 13 wspiera państwo i 2 fundacje (Aalto 

University i Uniwersytet Tampere of Technology). Uniwersytety są finansowane ze 

środków publicznych. Czesne nie jest pobierane. Egzaminy wstępne są powszechne, np. 

w uniwersytecie w Helsinkach odpada ok. 90% kandydatów. Szkolnictwo wyższe w 

Finlandii znacznie się rozpowszechniło od ostatniej dekady XX wieku. Obecnie studiuje 

ok. 70 % młodzieży. 90% studentów uczęszcza na studia magisterskie. Średnia wieku 

studentów wynosi ok. 22 lata. Bezpłatne szkolnictwo wyższe sprawia, że konkurencja o 

miejsce na studiach jest bardzo silna. Kandydaci na uniwersytet są przyjmowani na 

podstawie wyniku egzaminu dojrzałości oraz ustaleń komisji egzaminacyjnej danego 

instytutu. O przyjęcie mogą ubiegać się również osoby, które posiadają tytuł zawodowy 

uzyskany po fińskiej szkole zawodowej. Aby zostać przyjętym tam na studia należy zdać 

egzamin maturalny bądź tylko ukończyć szkołę II stopnia. Osoby z wyższym 

wykształceniem stanowią ponad 30% społeczeństwa Finlandii, co przekracza o 7% 

średnią w Unii Europejskiej. 

Wyższe szkolnictwo zawodowe w Finlandii jest stosunkowo młodym rozwiązaniem, 

które jest wdrażane dopiero od roku 1990. W przeciwieństwie do uniwersytetów, wyższe 

szkoły zawodowe nie są własnością państwa, ale koszty ich prowadzenia są ponoszone 

przez władze lokalne lub instytucje prywatne. Jednak rdzeń finansowania w wysokości do 

57% zapewnia państwo fińskie. Takie kursy zawodowe w ramach wyższych szkół 

zawodowych trwają od 3,5 do 4 lat. Na tych uczelniach proces nauczania dotyczy 

zarówno dziedzin nauk humanistycznych jak i sektora edukacji stosowanej, czyli 

technologii i transportu, handlu, administracji i sektora społecznego czy ochrony zdrowia, 

turystyki, żywności i zasobów. 

Celem polityki edukacyjnej jest zapewnienie rozwoju, w którym coraz większa 

część populacji zdobywa wyższe wykształcenie. Jednocześnie w ramach tych studiów 



zawodowych oferuje się kursy szkoleniowe dedykowane, jako kierunki studiów np.: 

pielęgniarstwo czy kurs strażacki.  

Politechniki - wyższa edukacja zawodowa  

W Finlandii mamy nieuniwersytecki sektor wyższego szkolnictwa zawodowego, 

który skupia się w dużej mierze na nauczaniu praktycznym. Uczelnie te zwane tam 

politechnikami powstały wskutek integracji pomaturalnych szkół zawodowych 

prowadzonych przez gminy. Wyższe szkoły zawodowe są uczelniami regionalnymi 

prowadzonymi przez gminy lub instytucje prywatne. Ich działalność jest zatwierdzana 

przez rząd, co pomaga w pełnieniu ich misji edukacyjnej, jednak posiadają one 

autonomię w sprawach wewnętrznych. Takie szkoły są zarządzane przez prezydenta lub 

rektora, zazwyczaj powoływany jest również komitet doradczy składający się z 

nauczycieli akademickich, pracowników i studentów. W jego skład wchodzą 

przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Uczelnie wyższe otrzymują 57% 

środków finansowych od państwa, natomiast 43% od władz lokalnych. Obecnie istnieje 

ponad 20 wyższych uczelni zawodowych. Studia trwają zazwyczaj do 4 lat i kończą się 

licencjatem. Dodatkowo po odbyciu odpowiedniej praktyki można dostać się na studia 

magisterskie trwające od 1,5 roku do 2 lat. Program studiów jest zwykle dopasowany do 

przemysłu i głównych gałęzi gospodarki regionu, w którym taka szkoła się znajduje. 

Umożliwia to studentom świetną orientację w możliwościach i obecnych problemach 

regionu oraz w trendach na rynku pracy. Politechniki oferują również studia dla osób 

pracujących, które podnoszą kwalifikacje. Stanowią one około 20% wszystkich studentów 

tych uczelni36. 

Uniwersytety i wyższe uczelnie zawodowe funkcjonują na podstawie ustawy o 

uniwersytetach z 1997 roku oraz dekretu z 1998 roku, który obdarzył je dużą autonomią. 

Sektor ten dzieli się na 10 uniwersytetów wielowydziałowych, trzy techniczne, trzy 

ekonomiczne oraz cztery akademie sztuk. Kładą one nacisk na badania naukowe i 

dydaktykę. W myśl ustawy każdy uniwersytet, choć jest prowadzony przez państwo, 

samodzielnie decyduje o własnej administracji. Najwyższym organem kolegialnym jest 

Senat, który zajmuje się budżetem oraz przepisami uniwersyteckimi. W jego skład 

wchodzą rektor oraz przedstawiciele profesorów, nauczycieli, pracowników badawczych i 

studentów. Rektor jest powoływany przez kolegium wyborcze na pięcioletnią kadencję. 

Urząd ten może być piastowany przez osobę posiadającą stopień doktora lub stanowisko 

profesora. Na czele wydziału stoi dziekan, któremu podporządkowani są dyrektorzy. 

Warto zauważyć, iż system zarządzania cechuje posiadanie uprawnień decyzyjnych przez 

organy jednoosobowe, podczas gdy ciała kolegialne zajmują się zagadnieniami 
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teoretycznymi i strategicznymi uczelni. W myśl ustawy z 2005 roku, studenci po trzech 

latach nauki (co odpowiada 180 punktom ECTS) zdobywają tytuł Kandidat, porównywalny 

z Bachelor (licencjat). Aby otrzymać tytuł magistra należy zdobyć jeszcze 120 punktów 

ECTS, co oznacza kolejne dwa lata studiów. Po ukończeniu medycyny, weterynarii oraz 

stomatologii uzyskuje się tytuł licencjata. Studia doktoranckie trwają cztery lata. Należy 

w tym czasie napisać pracę doktorską oraz prowadzić działalność badawczą.  

 

2.2. Model niemieckojęzyczny: Niemcy i Austria 

2.2.1. Niemcy 

Niemiecki system szkolnictwa wyższego z powodu federalnej struktury państwa 

nie jest jednolity i różni się w poszczególnych krajach związkowych, do których należy 

większość kompetencji w zakresie polityki edukacyjnej. Celem opracowania jest jednak 

przedstawienie ogólnych cech systemu, którego funkcjonowanie oparte jest na 

uchwalonej w 1999 roku i znowelizowanej w kolejnych latach ustawie ramowej o 

szkolnictwie wyższym (Hochschulrahmengesetz).  

System edukacyjny funkcjonujący w tym państwie, który w przeszłości był i w 

teraźniejszości nadal jest wzorem dla wielu krajów, obecnie traci swoją konkurencyjność 

na globalnym rynku edukacyjnym. Nieznaczna przewaga systemu niemieckiego 

spowodowana jest głównie międzynarodową renomą uczelni technicznych i kształcenia 

zawodowego (TU - Technische Universitaet, FH - Fachhochschulen), które nadal 

przyciągają młodych inżynierów z całego świata (czwarte miejsce w kategorii 

internacjonalizacji studiów). W Niemczech funkcjonują: 104 uniwersytety, 6 wyższych 

szkół pedagogicznych, 14 wyższych szkół teologicznych, 52 szkoły artystyczne, 31 

wyższych szkół administracji publicznej oraz 31 wyższych szkół zawodowych 

(Fachhochschulen). 

Uniwersytety (Universität) w Niemczech dzielą się na tradycyjne uczelnie, które 

kształcą w zakresie nauk humanistycznych oraz na uczelnie o profilu technicznym 

(Technische Universität). Podstawową jednostką organizacyjną w ramach uniwersytetu 

jest departament, który w niektórych landach nazywany jest wydziałem. Uczelnią kieruje 

rektor lub prezydent, który jest wybierany na kadencję trwającą 4–6 lat. Ponadto w 

większości szkół funkcjonuje stanowisko kanclerza, który jest odpowiedzialny za kwestie 

administracyjno-finansowe. Na uczelni funkcjonuje przynajmniej jedno z dwóch ciał 

kolegialnych – Rada oraz Senat. Obydwu organom przewodniczy rektor. Rada uczelni 

składa się z przedstawicieli profesorów, pozostałych pracowników akademickich, 

pracowników administracyjnych i studentów, przy czym profesorowie mają ustawowo 

zagwarantowaną większość w radzie. Rada uchwala statut i wybiera rektora lub 



prezydenta. Statut staje się prawem obowiązującym w uczelni dopiero po zatwierdzeniu 

przez ministerstwo danego landu. Podobnie osoba wybrana na stanowisko rektora lub 

prezydenta musi być uznana i oficjalnie powołana na to stanowisko przez ministra 

odpowiadającego za szkolnictwo wyższe w danym landzie. W skład senatu wchodzą 

dziekani wszystkich departamentów, a ponadto przedstawiciele profesorów, innych 

pracowników akademickich, studentów i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. Ponadto zaleca się wprowadzenie organów doradczych, które będą 

gromadzić przedstawicieli świata biznesu, jak również naukowców z innych ośrodków 

akademickich. Jednocześnie w wyniku reformy z 1999 roku nastąpiło zwiększenie 

autonomii uczelni w stosunku do władz kraju związkowego. Zarówno czas trwania 

studiów, jak i ich struktura, dostosowane są do założeń procesu bolońskiego: 3–4 lata 

potrzebne są do otrzymania tytułu licencjata, kolejne 1–2 lata do otrzymania tytułu 

magistra. Studia prowadzące do egzaminu dyplomowego są nieco bardziej zorientowane 

zawodowo i koncentrują się na jednym przedmiocie, podczas gdy studia prowadzące do 

egzaminu magisterskiego obejmują połączenie kilku przedmiotów. Na zakończenie 

studiów na niektórych kierunkach (np. medycyna, farmacja, chemia żywności, prawo i 

edukacja) trzeba zdać pierwszy egzamin państwowy. Po pewnym okresie praktyki 

zawodowej posiadacze pierwszego egzaminu państwowego, zwłaszcza przyszli prawnicy i 

nauczyciele, przechodzą drugą fazę szkolenia, kończącą się drugim egzaminem 

państwowym. Dopiero zdanie drugiego egzaminu państwowego uprawnia do 

samodzielnego uprawiania zawodu i uzyskania statusu urzędnika państwowego. 

Wyższe szkoły zawodowe  

Tworzenie wyższych szkół zawodowych rozpoczęto w RFN w latach 1970-1971 na 

mocy porozumienia z 1968 roku między krajami związkowymi a federacją. Na ogół 

powstawały one z przekształcenia istniejących szkół inżynierskich i szkół zawodowych 

wyższego stopnia średniego. Wyższe szkoły zawodowe mają obok uniwersytetów 

największy udział w sektorze kształcenia. Wyższe szkoły zawodowe (Fachhochschulen, 

FH), charakteryzują się praktyczną orientacją oferty edukacyjnej, mając zwykle w 

programie studiów 1 lub 2 semestry praktyki zawodowej. Profesorowie pracujący w FH 

oprócz kwalifikacji akademickich, muszą posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

szkolnictwem wyższym. Obecnie prowadzone są dyskusje dotyczące wprowadzenia prawa 

nadawania tytułów doktorskich przez wyższe szkoły zawodowe. Takie prawo było 

dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla uniwersytetów. W Fachhochschulen prawie nie 

ma pracowników akademickich niebędących profesorami, co oznacza, że ich zadaniem 

nie jest kształcenie młodych naukowców. Od przyszłych nauczycieli Fachhochschulen nie 

wymaga się przechodzenia przez proces habilitacji na drodze awansu zawodowego do 

stanowiska profesora, lecz co najmniej 5-letniego doświadczenia praktycznego po 



ukończeniu doktoratu, w tym minimum 3 lat działalności zawodowej poza szkolnictwem 

wyższym. Studia trwają zazwyczaj 8 semestrów, a kończą się przyznaniem dyplomu 

(poziom licencjatu). Prace końcowe i dyplomowe powstają we współpracy z zakładami 

pracy, co oznacza ich ścisłe odniesienie do praktyki. Dyplomy takich uczelni (FH) nie 

upoważniają – w przeciwieństwie do dyplomów uniwersytetów szerokoprofilowych – do 

podjęcia studiów doktoranckich bez dodatkowych egzaminów. Na jednego studenta FH 

przeznacza się średnio ok. 5000 Euro, natomiast w przypadku uniwersytetów wskaźnik 

ten wynosi ok. 6000 Euro. Edukacja na uczelni wyższej poszczególnego studenta 

finansowana jest przede wszystkim przez rodziców. Drugim w kolejności źródłem 

przychodów studiujących jest praca zarobkowa, przy czym struktura budżetu studenta 

jest w znacznej mierze uzależniona od zamożności rodziny. 

Na przełomie XX i XXI wieku na niemieckich uczelniach studiowało prawie 2 mln 

studentów, co w porównaniu do wcześniejszego okresu oznacza spadek o około 4-5%. 

Jednocześnie udział studentów w całym społeczeństwie wynosi ok. 2,2%. Warto 

zauważyć, że liczba uczniów kończących drugi poziom edukacji, którzy decydują się na 

podjęcie studiów, od kilku lat systematycznie spada. W skali całego kraju, udział 

studentów międzynarodowych w całej społeczności akademickiej wynosi 12%. 

Na niemieckich uczelniach z tzw. grupy A (uczelnie, na których nauka trwa 

powyżej 3–4 lat), co trzeci student wybiera nauki humanistyczne. Podobny wskaźnik 

występuje w przypadku studiów prawniczych i ekonomicznych. Pozostałe kierunki 

gromadzą około 10% studiujących. Nieco inaczej sytuacja wygląda w uczelniach tzw. 

grupy B (czas nauki nie przekracza 3–4 lat, np. FH). W tym sektorze dominują kierunki 

związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną (ponad 50%). Pozostała część studentów 

kształci się głównie w zakresie ekonomii (19%) oraz kierunków technicznych (16%)37. 

Niemieckie uczelnie wyższe finansowane są przede wszystkim z dwóch źródeł – 

budżetu krajowego (ponad 50%) oraz, w mniejszym stopniu, z budżetu federalnego czy 

ze środków pozyskanych z sektora prywatnego. Niektóre landy rozpoczęły 

dystrybuowanie środków budżetowych na podstawie takich wskaźników jak: liczba 

studentów w standardowym czasie studiów, całkowita liczba absolwentów, poziom 

zewnętrznego finansowania oraz liczba nadanych stopni doktora. Z drugiej strony, w 

wyniku reformy systemowej uczelnie uzyskują coraz większą autonomię w sposobie 

wykorzystywania przyznanych im środków. Ponadto od kilku lat kilka krajów 

związkowych wprowadziło obowiązkowe opłaty za studia, które są pobierane od 

studentów.  
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2.2.2. Austria 

Podstawę prawną działania uniwersytetów stanowi ustawa o organizacji 

uniwersytetów z 2002 roku. Część z nich, w tym klasyczne, ma strukturę wydziałową, 

pozostałe bez wydziałową. Wydziały dzielą się na instytuty, które w przypadku 

zatrudnienia więcej niż dwóch profesorów mogą się dzielić na departamenty. Każdy 

poziom w strukturze uniwersytetu posiada organy przedstawicielskie i jednoosobowe 

organy administracyjne. Organy administracyjne to rektor, dziekan oraz kierownik 

instytutu, a organy przedstawicielskie to senat, kolegium wydziałowe i konferencja 

instytutu. Organy przedstawicielskie mają kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

o charakterze strategicznym, ustalania zaleceń jednoosobowym organom 

administracyjnym i monitorowania ich pracy. Organy administracyjne są odpowiedzialne 

za skuteczne bieżące zarządzanie pracami jednostki i z zasady mają wyłącznie głos 

doradczy dla ciał przedstawicielskich. 

Senat składa się z przedstawicieli profesorów, młodszych pracowników 

akademickich i studentów, jak również przewodniczącego komisji planowania kadr i jego 

zastępcy. Rektor, prorektorzy, dziekani i dyrektor uniwersytetu są członkami senatu z 

głosem doradczym. Kadencja senatu trwa 2 lata. 

Rektor jest związany wytycznymi senatu i regularnie na jego posiedzeniach 

przedstawia senatowi sprawozdania. Senat ogłasza rozpoczęcie zgłaszania kandydatów 

na rektora na rok przed wygaśnięciem 4-letniej kadencji urzędującego rektora. Kandydat 

na rektora musi posiadać status profesora i zdolności w zakresie kierowania pracami 

administracyjnymi i ekonomicznymi uniwersytetu. Może to być osoba spoza uniwersytetu 

o równoważnych kwalifikacjach. Spośród zgłoszonych kandydatów, po uzyskaniu ich 

oceny przez radę uniwersytetu, senat sporządza listę 3 kandydatów. Rektora wybiera 

zgromadzenie uniwersyteckie. Z rekomendacji rektora powołuje się co najmniej jednego, 

ale nie więcej niż 4 prorektorów. 

Nowym organem doradczym uniwersytetu, wprowadzonym ustawą z 1993 r., jest 

rada uniwersytetu. Jej członkowie mają reprezentować otoczenie społeczne, gospodarcze 

i regionalne uniwersytetu. W każdym uniwersytecie, na mocy tej ustawy, ma być 

ustanowiona grupa robocza ds. równych możliwości, jako ciało doradcze i nadzorcze w 

sprawach odnoszących się do równych możliwości, zwłaszcza w odniesieniu do decyzji 

personalnych. W uniwersytetach nieposiadających struktury wydziałowej rektor 

dodatkowo przejmuje obowiązki dziekanów i ich zastępców. Podobnie kolegium 

uniwersyteckie, jako najwyższy organ uniwersytetu, przejmuje obowiązki senatu i 

kolegium wydziałowego. 



Cechą szczególną austriackiego systemu kształcenia jest ścisłe powiązanie 

gospodarki z nauczaniem. Na takich relacjach nauczania z praktyką korzystają nie tylko 

uczniowie szkół zawodowych, ale także absolwenci szkół wyższych kształcących 

specjalistów w konkretnych zawodach, specjalistycznych wyższych uczelni i 

uniwersytetów. Dualny system kształcenia - połączenie teorii i praktyki – znajduje 

zastosowanie zarówno w kształceniu wymagającym stażu zawodowego, jak i w wyższych 

szkołach zawodowych. Programy nauczania oraz elementy, na które kładzie się nacisk w 

ramach kształcenia młodzieży są dostosowane do wymogów gospodarki, zaś w zakładach 

pracy uczniowie zdobywają fachową wiedzę lub odbywają specjalne praktyki zawodowe. 

We wspólnych projektach szkół i jednostek gospodarczych, np. projektach dyplomowych 

lub projektach wykonywanych w ramach pracy w firmach szkoleniowych, wyniki badań i 

prac rozwojowych przekształcane są w praktykę. To połączenie uznawane jest w całej 

Europie za wzorcowe i stanowi kluczowy czynnik sukcesu osiąganego przez Austrię. 

Zagraniczni inwestorzy cenią sobie w szczególności specjalistyczne umiejętności i opartą 

na solidnych podstawach wiedzę austriackich pracowników. 

Austria dysponuje dobrze rozwiniętą siecią instytucji szkolnictwa wyższego. 

Obejmuje ona 21 wyższych szkół zawodowych, 22 uniwersytety publiczne i 13 

uniwersytetów prywatnych. Wyższe szkoły zawodowe, oferujące 393 kierunki studiów, są 

otwarte na potrzeby przedsiębiorstw i utrzymują intensywne kontakty z przemysłem. 

Ponad 47% oferowanych przez wyższe szkoły zawodowe kierunków studiów połączonych 

jest z pracą zawodową. 

Wyższe szkoły zawodowe (Fachhochschulen) 

Wyższe szkoły zawodowe zostały w Austrii, w przeciwieństwie do innych krajów, 

takich jak Niemcy, wprowadzone bardzo późno. Dopiero w 1993 roku została przyjęta 

przez parlament austriacki ustawa zwana Ustawą o Kierunkach Studiów Wyższego 

Szkolnictwa Zawodowego (Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge /FHStG/ w 

skrócie: Fachhochschul-Studiengesetz). Od czasu wejścia w życie ustawy, wprowadzono 

szereg zmian poprzez 11 nowelizacji. Zmiany były konieczne ze względu na zmianę 

kierunków studiów dyplomowych z jednolitych na licencjackie i magisterskie (Bachelor i 

Master). W przeciwieństwie do ustawy o szkołach wyższych / uniwersytetach z roku 2002 

(UG), ww. Ustawa o Fachhochschulen (FHStG) jest dość przejrzysta i zwarta. Regulacje 

dotyczące austriackiego systemu wyższej edukacji zawodowej zostały zawarte w pięciu 

rozdziałach i 21 paragrafach. W tej ustawie wyższe uczelnie zawodowe otrzymały 

podobne prawa, jakie nadano również uniwersytetom. Wyższe szkoły zawodowe są 

znacznie bardziej niż uniwersytety niezależne. Mogą być one uruchamiane lub 

utrzymywane jako uczelnie federalne (centralnie przez państwo) lub inne osoby prawne 

prawa publicznego. Osoby takie mogą tylko utrzymywać te instytucje. Wraz z 



wprowadzeniem czesnego na uniwersytetach, zostały też wprowadzone opłaty za studia 

w wyższych szkołach zawodowych. Opłaty te nie są pobierane we wszystkich uczelniach, 

ale ich kwota nie może przekraczać 370 Euro miesięcznie. Przyznawanie stopni 

naukowych jest uregulowane także w tej ustawie . Uczelnie te mogą obecnie wręczać 

stopień licencjata, magistra i dyplom studiów podyplomowych. Uczelnie te nie mogą 

przyznawać żadnych stopni doktorskich. 

Ustawa o Fachhochschulen z 1993 r. dała podstawę do tworzenia uczelni 

zawodowych, oferujących studentom głęboką edukację akademicką, cechującą się 

podejściem zawodowym i praktycznym. Pierwszy nabór na studia w Fachhochschulen 

rozpoczęto w roku akademickim 1994/95. Studia kończą się przyznaniem stopnia 

akademickiego magistra (FH) lub dyplomu (FH). Absolwenci są uprawnieni do studiów 

doktoranckich, które trwają 2 semestry dłużej niż dla absolwentów uniwersytetów. Na 

poziomie centralnym działa Rada Fachhochschule, jako agencja odpowiedzialna za 

zapewnienie jakości programów. Rada składa się z 16 członków powoływanych przez 

ministra, w tym minimum 4 kobiet. Czterech członków pochodzi z rekomendacji Rady 

Doradczej ds. Społeczno-Gospodarczych.  

Środki z budżetu federalnego, które na przełomie XX i XXI wieku wzrosły o ponad 

70 %, prawie całkowicie pokrywają wszystkie wydatki dydaktyczne uniwersytetów. Udział 

przychodów z innych źródeł stanowi ok. 3,5 %. Budżet uniwersytetów stanowi prawie 1,3 

% PKB. Koszty osobowe wynoszą ponad 40 % budżetu uniwersytetów. Poszczególne 

uczelnie składają wnioski Ministerstwu Edukacji, Nauki i Kultury o przyznanie im budżetu 

w określonej wysokości. Na tej podstawie globalny budżet wszystkich uczelni jest 

negocjowany z Ministerstwem Finansów i uwzględniany w ustawie budżetowej. Po 

zatwierdzeniu ustawy budżetowej przez parlament ministerstwo, korzystając z doradztwa 

kuratorium akademickiego, przyznaje środki poszczególnym uczelniom. O wewnętrznym 

podziale środków decydują rektor i dziekani. Rada uniwersytecka pełni także funkcję 

doradczą w odniesieniu do rozdziału środków wewnątrz uniwersytetu. W rozdziale 

środków na działalność dydaktyczną poszczególnych jednostek pomocne są m.in.: liczba 

godzin zajęć dydaktycznych oraz liczba studentów. 

Około 56 % studentów studiów stacjonarnych mieściło się w przedziale 18-25 lat. 

Tylko 4,8 % kończy studia w regulaminowym czasie. Przeciętny czas studiowania wynosi 

14 semestrów. Szacuje się, że 1/4 – 1/3 rozpoczynających studia opuszcza uniwersytet 

bez stopnia akademickiego. Stanowi to przedmiot krytyki ze strony sfer polityczno-

gospodarczych, które obciążają winą za ten stan nieelastyczność obecnego systemu i 

brak konkurencji pomiędzy uniwersytetami. 



Także w innych krajach niemieckojęzycznych występuje określenie uczelni, jako 

wyższej  instytucji kształcenia zawodowego (Fachhochschule). W Szwajcarii i 

Lichtensteinie występują wyższe szkoły zawodowe/techniczne. W ich organizacji i 

zadaniach różnią się one znacznie od austriackich i niemieckich rozwiązań. Jednak w 

Liechtensteinie przekształcono Fachhochschule Liechtenstein w 2005 roku na Hochschule 

Liechtenstein, a następnie w 2011 roku w Uniwersytet Liechtenstein. Niemieckojęzyczne 

wyższe szkoły zawodowe częściowo różnią się istotnie od takich uczelni w pozostałej 

części Europy. W Niemczech na przykład nauczanie odbywa się głównie przez 

wykładowców akademickich z promocją doktorską. A już np. w Holandii w tzw.  

Hogeschoolen oferta edukacyjna realizowana jest przez osoby nawet bez naukowego 

tytułu zarówno w ramach kursów szkoleniowych Associate Degree  jak i studiów 

licencjackich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robert Musiałkiewicz 

 

CZĘŚĆ III. 

PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKÓŁ ZAWODOWE W SYSTEMIE 

 SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - UWAGI DE LEGE FERENDA 

 

3.1 System Szkolnictwa Wyższego 

3.1.1. Potrzeba normatywnego zdefiniowania Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej (PWSZ) oraz modyfikacji jej nazwy na Państwowa Uczelnia 

Zawodowa (lub Publiczna Uczelnia Zawodowa) 

Obecnie w art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(dalej ustawa) zawarto wymagania związane z prawem do stosowania zastrzeżonej 

dodatkowej nazwy uczelni wyższej. Do nazw zastrzeżonych należą: uniwersytet, 

uniwersytet techniczny, politechnika i akademia. W teksie ustawy nie ma definicji PWSZ. 

W art. 2 pkt 23 wskazano na to, że pod pojęciem uczelni zawodowej należy rozumieć 

uczelnię prowadzącą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia 

magisterskie nieposiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Z 

kolei w art. 2 pkt 22 zdefiniowano uczelnię akademicką określając ją jako uczelnię 

prowadzącą badania naukowe, w której co najmniej jedna jednostka organizacyjna 

posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Ustawa, regulując 

sprawy PWSZ-ów, posługuje się określeniem publiczna uczelnia zawodowa (zob. 11 ust. 

12;  art. 18; art. 60 ust. 4; 61 ust 5 i ust 8; art. 63 ust. 1 i ust.5; art. 71 ust. 8). Z 

uwagi na to, że w ustawie ustawodawca nie operuje pojęciem „szkoła” lecz „uczelnia” 

oraz z uwagi na fakt, że określenie „szkoła” jest pojęciem bardziej właściwym dla 

systemu oświaty, niż systemu szkolnictwa wyższego, należy się zastanowić nad 

wyeliminowaniem terminu szkoła przy określaniu publicznej uczelni. Używanie terminu 

szkoła w nazwie PWSZ może wprowadzać negatywną konotację związaną z edukacją na 

poziomie szkoły średniej. W związku z powyższym należy rozważyć modyfikację nazwy 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa na nazwę Publiczna Uczelnia Zawodowa (lub 

Państwowa Uczelnia Zawodowa). 

3.1.2. Programy kształcenia – nabywanie licencji zawodowych w następstwie 

kształcenia w ramach zawodowych studiów wyższych 

W Polsce wykonywanie części zawodów nadal ograniczone jest barierami w postaci 

egzaminów korporacyjnych, konieczności uzyskania wpisu do rejestru po spełnieniu 



określonych warunków formalnych, wymogów doświadczenia i realizacji praktyk 

zawodowych. Jednym z większych problemów, jakie można napotkać analizując kwestię 

zawodów regulowanych w Polsce jest fakt, że nie tylko brakuje kontroli nad systemem 

dostępu do zawodów, ale nikt nie zna nawet konkretnej liczby zawodów, których ta 

regulacja dotyczy. W znacznym stopniu odpowiedzialność za nabycie koniecznych dla 

wykonywania danego zawodu kwalifikacji zawodowych spoczywa na samorządach 

zawodowych i gospodarczych. Instytucje samorządów gospodarczych i zawodowych 

pobierają znaczne opłaty za nadawanie prawa do wykonywania zawodu. Taka sytuacja 

powoduje spowolnienie procesu edukacji, ogranicza zasadę konkurencyjności oraz 

wpływa na stopień bezrobocia. W związku z powyższym należy rozważyć, przy 

zachowaniu zasad konstytucyjnych dotyczących zawodów zaufania publicznego oraz przy 

zachowaniu norm wspólnotowych w zakresie zawodów regulowanych, następujące 

rozwiązania:  

- przesunięcie procesu dydaktycznego uzyskiwania uprawnień i kwalifikacji 

zawodowych z samorządów gospodarczych i zawodowych organizacji zawodowych 

na rzecz programów kształcenia uczelni zawodowych; 

- wkomponowanie praktyk niezbędnych dla uzyskania uprawnień i kwalifikacji 

zawodowych w system praktyk obowiązujący w uczelniach zawodowych; 

- zaangażowanie samorządów zawodowych i gospodarczych w proces tworzenia 

programów kształcenia w uczelniach zawodowych. 

3.1.3. Skonkretyzowanie wymiaru minimalnej liczby godzin praktyk 

zawodowych 

Zgodnie z art. 11 ust. 9  podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca 

kształcenie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym 

jest obowiązana uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki 

zawodowe. Miara minimalnego okresu praktyk wydaje się, że została określona 

nieprecyzyjnie. Może zastanawiać, czy za praktykę trzymiesięczną  należy przyjąć 

praktykę realizowaną we wszystkie dni powszednie przez okres trzech miesięcy, czy 

praktykę realizowaną w łącznym okresie trzech miesięcy. W celu eliminacji swobody 

interpretacyjnej należy określić minimalny wymiar praktyk w formie godzinowej lub 

procentowej w odniesieniu do łącznego wymiaru godzin dydaktycznych przewidzianych w 

programie kształcenia. 

3.1.4. Zamiana zasad w zakresie opiniowanie programów kształcenia  

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy w publicznej uczelni zawodowej opis efektów 

kształcenia określa senat, po zasięgnięciu opinii konwentu. Konwent ma charakter organu 



ogólnouczelnianego, zrzeszając przedstawicieli uczelni oraz jej otoczenia społeczno-

gospodarczego i samorządu terytorialnego. Skład konwentu nie daje gwarancji 

profesjonalnej oceny efektów kształcenia, które, co do zasady są związane z kierunkiem 

studiów. W praktyce różne specjalności zawodowe członków konwentu wykluczają 

efektywną dyskusję nad efektami kształcenia.  Efekty kształcenia oraz cały program 

kształcenia powinien zostać konsultowany z pracodawcami właściwymi dla określonego 

kierunku studiów.  

3.1.5. Zniesienie limitu przyjęć na studia stacjonarne  

Obecnie, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy zwiększenie ogólnej liczby osób, które 

uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 

2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki 

następuje, na wniosek rektora, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego albo w drodze decyzji właściwego ministra nadzorującego uczelnię. 

Przedmiotowy limit w odniesieniu do uczelni publicznych nastręcza uczelniom problemy 

organizacyjne i formalne, zaś z uwagi na obecne zasady przyznawania dotacji z budżetu 

państwa dla uczelni publicznych, uczelnie publiczne nie powinny być zainteresowane 

dążeniem do istotnego zwiększania liczby przyjmowanych studentów. 

3.1.6. Ujednolicenie minimum kadrowego na studiach pierwszego stopnia na 

wszystkich kierunkach o profilu praktycznym 

Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, na studiach pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym, minimum kadrowe stanowi co najmniej 1 samodzielny 

nauczyciel akademicki i co najmniej 5 nauczycieli akademickich posiadających stopień 

naukowy doktora. Od wskazanej zasady dopuszczono wyjątki na kierunkach związanych z 

kształceniem w zakresie języków obcych (minimum kadrowe stanowi 2 samodzielnych 

nauczycieli akademickich i 4 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora). 

Na  kierunku pielęgniarstwo minimum stanowi 3 samodzielnych pracowników naukowych 

i 4 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora.  

3.1.7. Konferencja Rektorów – potrzeba wprowadzenie ustawowego 

przedstawicielstwa rektorów PWSZ  

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym umożliwia utworzenie dwu Konferencji 

Rektorów: Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Konferencji Rektorów 

Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). O ile działalność, rozpoznawalność i zasługi KRASP 

nie budzą zastrzeżeń, tak wątpliwości można mieć w zakresie funkcjonowania KRZaSP. 

Konferencję tę powołało w 2005 roku 208 uczelni (na ogólną liczbę 340), w tym jedynie 3 

publiczne. Warunkiem formalnym uznania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 



Polskich jest kształcenie przez jej członków więcej niż połowy ogólnej liczby studentów 

studiujących w uczelniach zawodowych (art. 54 ust. 2). Od tamtej pory w szkolnictwie 

niepublicznym zaszły tak istotne zmiany, że  obecnie można mieć wątpliwości czy ów 

warunek formalny jest spełniony. Zgodnie z informacjami wynikającymi ze strony 

KRZaSP (www.krzasp.pl/pl/index.php?c=page&id=34) jedynie 52 uczelni deklaruje 

członkostwo w tej konferencji, zaś wśród nich są uczelnie objęte procedurą likwidacyjną. 

Z uwagi na to, iż KRZSP został normatywnie wyposażony w bardzo istotne instrumenty 

wpływania na kształtowanie polityki szkolnictwa wyższego, powyższy stan wydaje się być 

nieracjonalny  bowiem Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 

(stowarzyszenie Rektorów PWSZ) – podmiot prawdopodobnie reprezentujący szersze 

grono środowisk akademickich i ich interesariuszy nie jest obecnie usankcjonowany 

normatywnie. Rozważając normatywne ustanowienie instytucji reprezentującej publiczne 

uczelnie zawodowe warto wskazać rozwiązania austriackiego systemu szkolnictwa 

wyższego. W Austrii na poziomie centralnym działa Rada Fachhochschule, której 

podstawowy zadaniem są sprawy jakości kształcenia. Rada składa się z 16 członków 

powoływanych przez ministra, w tym minimum 4 kobiet. Dodatkowo czterech członków 

pochodzi z rekomendacji Rady Doradczej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

3.1.8. Uchylenie kompetencji sejmiku województwa w zakresie 

wnioskowania o utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej 

likwidację, zmianę nazwy albo połączenie z inną publiczną uczelnią 

zawodową 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 pkt 1 ustawy utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej 

likwidacja, zmiana nazwy albo połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następuje 

m.in. na wniosek sejmiku województwa. Z uwagi na przyporządkowanie szkolnictwa 

wyższego administracji rządowej wydaje się, że sektor samorządowy mający charakter 

lokalny i regionalny nie powinien posiadać uprawnień w zakresie spraw o charakterze 

państwowym.  

 

3.2. Ustrój i organizacja publicznych zawodowych uczelni 

3.2.1. Wybory organów  - czynne i bierne prawo wyborcze w PWSZ 

wyłącznie dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

podstawowym miejscu pracy 

Obecnie, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy, czynne prawo wyborcze przysługuje 

nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. 



Jednak art. 71 ust. 3 w zakresie publicznych uczelni zawodowych rozszerza czynne prawo 

wyborcze również na nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako dodatkowym 

miejscu pracy. Wydaje się, że wskazany wyjątek kontrastuje z zasadą zaliczania do 

minimum kadrowego określonego kierunku wyłącznie pracowników zatrudnionych w 

podstawowym miejscu pracy oraz z polityką PWSZ-tów, dążących do posiadania 

własnych zasobów kadrowych. Podobna sytuacja dotyczy również wyjątku określonego w 

art. 71 ust. 1 pkt 3a, mówiącego o wyłączeniu z wymogu zatrudnienia na pierwszy etacie 

kandydata na rektora. Wydaje się głęboko uzasadnione, że wyłącznie osoby związane z 

uczelnią będącą ich podstawowym miejscem pracy powinny decydować o wyborze jej 

organów. 

3.2.2. Finansowanie – zachowanie obecnych zasad finansowania z 

wprowadzeniem następujących propozycji: 

 

a) uwzględnienie w algorytmie finansowania uczelni publicznych środków 

finansowych na wspieranie awansu naukowego nauczycieli akademickich 

zatrudnianych w uczelniach  zawodowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 

publicznych i niepublicznych, dotacja podstawowa dla uczelni zawodowych nie uwzględnia 

wydatków związanych z kształceniem kadr naukowych. Powyższe kontrastuje z zasadą 

wyrażoną w  § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, która stanowi, iż do 

minimum kadrowego dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

zalicza się nauczycieli akademickich, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem 

pracy. Skoro nałożono na uczelnie zawodowe obowiązek posiadania własnej kadry 

naukowej, należy uwzględnić  również możliwość jej wykształcenia zgodnie z profilem 

uczelni i jej potrzebami dydaktycznymi. 

b) uwzględnienie w algorytmie finansowania uczelni publicznych środków 

finansowych na realizacje praktyk zawodowych studentów 

Zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy uczelnie zawodowe  są zobowiązane uwzględnić w 

programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. Organizacja 

praktyk zawodowych jest przedsięwzięciem wymagającym dużego zaangażowania ze 

strony pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni oraz przedstawicieli 

zakładu pracy, co generuje koszty finansowe dla uczelni. W obecnym stanie prawno-

finansowym publiczne uczelnie zawodowe na realizację praktyk nie otrzymują 

dodatkowych środków finansowych, co może prowadzić do obniżenia  jakości ich 



realizacji. Z uwagi na to, że praktyki zawodowe stanowią jeden z najistotniejszych 

elementów procesu kształcenia wydaje się, że należy zapewnić odpowiednie warunki 

finansowe w celu ich właściwego organizowania. 

c) uwzględnienie w algorytmie finansowania uczelni publicznych środków 

finansowych na  umiędzynarodowienia procesu kształcenia  

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i 

niepublicznych określono, że na wysokość zasadniczej dotacji podstawowej w uczelniach 

akademickich wpływa m.in. składnik umiędzynarodowienia danej uczelni akademickiej. 

Składnik umiędzynarodowienia nie jest brany pod uwagę w przypadku określenia 

wysokości dotacji w uczelniach zawodowych. Taki stan rzeczy wpływa na ograniczenie 

procesu umiędzynaradawiania procesu kształcenia zawodowego na poziomie wyższym. 

d) wprowadzenie możliwości udzielania dotacji podmiotowych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na rzecz uczelni publicznych 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe są mocno związane z ich lokalnym rynkiem 

gospodarczo-społecznym, pełniąc obok funkcji dydaktyczno-naukowej ważną rolę 

kulturotwórczą i rozwojową w społecznościach lokalnych i regionalnych. Działania uczelni 

mogą być wspierane środkami finansowymi pochodzącymi z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, niemniej w obecnym stanie prawnym nie ma jednoznacznej  

podstawy prawnej do dofinansowania działalności bieżącej uczelni wyższych z budżetów 

samorządowych. Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje 

podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Wydaje się, że do nowej ustawy 2.0 

można wprowadzić takie upoważnienie, które będzie stanowiło podstawę prawną do 

udzialanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji podmiotowych na rzecz 

uczelni publicznych. 

e)  wprowadzenie możliwości wspierania oraz powierzania zadań 

publicznych uczelniom wyższym w trybie określonym przepisami ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie wprowadza możliwość wspierania lub powierzania przez organy 

administracji publicznej realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy. Wskazane podmioty realizując 

zadania publiczne z katalogu określonego w art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy są 

uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie realizacji określonych działań. W 



katalogu zadań publicznych określonym w art. 4 ust. 1 są m.in. zadania z zakresu: nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej. Powyższe zadania realizowane są przez 

organizacje studenckie (samorząd studencki, koła naukowe, organizacje uczelniane), 

które działając w ramach uczelni, nie spełniają definicji organizacji pozarządowej i finalnie 

nie mogą starać się o wsparcie lub powierzenia zadania publicznego. Wobec powyższego 

należy rozważyć rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą prowadzić działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, o pozycję uczelnie wyższe.  

f) wprowadzenie możliwości tworzenia przez uczelnię funduszu 

remontowego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 

1533) zawiera katalog zamknięty w zakresie możliwości tworzenia  funduszy  uczelni 

(zasadniczy, rozwoju uczelni, pomocy materialnej, zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, własny fundusz stypendialny). Uczelnia publiczna nie ma zatem możliwości 

tworzenia własnego funduszu remontowego. Taki stan rzeczy utudnia porwadzenie 

racjonalnej gospodarki nieruchmościami uczelni. Wydaje się, że warto rozważyć 

wprowadzenie możliwości tworzenia przez uczelnię funduszu remontowego tworzonego w 

oparciu o zysk netto osiągnięty przez uczelnię.   

 

3.3. Pracownicy uczelni 

3.3.1. Rozszerzenie możliwości zatrudniania na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego nauczycieli praktyków ze stopniem naukowym 

doktora  

Obecny katalog stanowisk pracowników naukowych i dydaktycznych oparty jest 

przede wszystkim na stopniach i tytułach naukowych, których uzyskanie ściśle związane 

jest z osiągnięciami o charakterze naukowym. Z uwagi na dominujący dydaktyczny 

charakter uczelni zawodowych, praktyczny profil kształcenia oraz wymagania 

normatywne, uczelnie zobowiązane są do zatrudniania praktyków, którzy z uwagi na 



nienaukowy status uczelni zawodowych mają ograniczone możliwości rozwoju naukowego 

i uzyskiwania stopni lub tytułu zawodowego. W uczelniach zawodowych bardziej 

pożądanymi  pracownikami są osoby z doświadczeniem praktycznym niż osoby z tytułem 

naukowym, które takiego doświadczenia nie posiadają. Niemniej wysokość dotacji 

podstawowej dla Uczelni jest związana z liczbą osób zatrudnionych, posiadających 

stopnie i tytuły naukowe. W związku z tym mechanizmem finansowym uczelnie 

zawodowe nie mogą zaproponować godnych warunków finansowych dla bardzo dobrych 

praktyków, którzy nie posiadają stopnia lub tytułu naukowego. Poprawę obecnej sytuacji 

można osiągnąć poprzez zmianę zasad możliwości zatrudniania pracowników uczelni 

zawodowych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obecnie na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy profesora (art. 114 ust. 2). Wyjątkowo, na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba niespełniająca  powyższego 

warunku, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w 

pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie określonym w 

statucie. Wówczas warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

osoby niespełniającej wymagań jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów. Wydaje się, że wskazana procedura nie zapewnia pracownikom 

będącymi praktykami jasnych zasad ewentualnego awansu zawodowego. Ustawa z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) nie przyznaje Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów kompetencji do kształtowania rozwoju kadry dydaktycznej. Jej 

ustawowym zadaniem jest zapewnienie harmonijnego rozwoju wyłącznie kadry 

naukowej. Należy zatem rozważyć wprowadzenie możliwości uzyskania tytułu profesora 

nadzwyczajnego przez osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz znaczne 

osiągnięcia zawodowe na podstawie jasno określonych, zobiektywizowanych zasad. W 

powyższym można się oprzeć na organizacji stanowisk dydaktycznych w niemieckich 

Fachhochschulen. Od nauczycieli Fachhochschulen nie wymaga się przechodzenia przez 

proces habilitacji na drodze awansu zawodowego do stanowiska profesora, lecz co 

najmniej 5-letniego doświadczenia praktycznego po ukończeniu doktoratu, w tym 

minimum 3 lat działalności zawodowej poza szkolnictwem wyższym.  

 

 

 

 

 



3.4.  Studia i studenci 

3.4.1. PWSZ jako ośrodki doskonalenia zawodowego oraz studiów 

podyplomowych – potrzeba doprecyzowania zasad kształcenia 

ustawicznego  

Z uwagi na praktyczny charakter kształcenia Państwowe Wyższy Szkoły 

Zawodowe powinny być kluczowymi podmiotami w obszarze instytucji publicznych 

odpowiedzialnych za kształcenie ustawiczne (lifelong learning). Dynamicznie zmieniające 

się warunki gospodarcze oraz rozwój nowoczesnych technologii istotnie wpływają na 

oczekiwania rynku pracy w zakresie umiejętności i kompetencji pracowników. 

Podnoszenie oraz dopasowywanie kompetencji zawodowych, w większym stopniu niż 

dotychczas, powinno być oparte na relatywnie krótkich formach kształcenia w postaci 

kursów i szkoleń. W Polsce dotychczas nie ma spójnego systemu prawnego, 

określającego przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji szkoleniowych. Na poziomie 

szkolnictwa wyższego nowa ustawa  2.0 powinna: 

a) precyzyjniej definiować zasady prowadzenia kształcenia ustawicznego, w 

szczególności w zakresie  kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 6. 

b) zasady prowadzenia kursów i szkoleń określone w ustawie powinny być 

skorelowane z przepisami: 

 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 

2016 poz. 1251); 

 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015r.  

poz. 1994); 

 ustawy z dnia 28. Września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym                    

(Dz.U. Nr 191, poz.1410 z póź. zm.). 

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  uczelnie mają prawo 

do prowadzenia kursów dokształcających i szkoleń. Ustawa nie definiuje pojęcia kurs 

dokształcający ani pojęcia szkolenie. W ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, w 

ustawie o zawodzie fizjoterapeuty oraz w ustawie o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym ustawodawca posługuje się pojęciami kursy kwalifikacyjne, kursy 

specjalistyczne, doskonalące, dokształcające, specjalizacje zawodowe. Brak odniesienia w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym do możliwości prowadzenia w uczelniach innych 

rodzajów kursów implikuje pytanie, czy uczelnie wyższe mogą pobierać opłaty za 

prowadzenie takowych kursów. Katalog usług edukacyjnych, za które uczelnie mogą 

pobierać opłaty określa art. 99 ust. 1 ustawy. W pkt 5 wskazanej normy wskazano na to, 



że uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z 

prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. Ustawa 

nie wskazuje wprost na uprawnienie uczelni do pobierania opłat za kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych w formie specjalizacji zawodowej powyżej 

określonego limitu oraz za organizację kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i 

doskonalących. Wydaje się, że kursów kwalifikacyjnych,  specjalistycznych, 

doskonalących nie można jednoznacznie traktować, jak kursów dokształcających, o 

których mowa art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy i przyjmować wskazaną normę jako podstawę 

prawną do pobierania odpłatności za świadczone usługi edukacyjne. W związku z 

powyższym proponuje się w art. 99 ust.1 pkt 5 skreślić wyrażenie ”dokształcających” lub 

zdefiniować pojęcie kurs dokształcający w słowniku ustawy. 

c) doprecyzowania wymagają zasady certyfikacji kursów i szkoleń prowadzonych 

przez uczelnie publiczne 

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy uczelnia  ma prawo do wydawania dyplomów 

ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. Z kolei art. 167 

ust. 1 stanowi, iż  absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, 

potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów. 

Absolwenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających otrzymują świadectwa 

ukończenia tych studiów lub kursów. Wskazana norma pomija zasady certyfikacji 

szkoleń, co jest sprzeczne z  art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy. Proponuje się doprecyzowanie 

zasad certyfikacji szkoleń przez uczelnie wyższe. 

d) doprecyzowanie zasad zawierania umów pomiędzy uczelnią a uczestnikami kursów 

i szkoleń 

Art. 160a ust. 1 w związku z art.99 ust.1 pkt 1-6 obliguje uczelnie do określenie 

warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne w oparciu o umowę między uczelnią a 

studentem lub osobą przyjętą na studia. Z uwagi na to, że przedmiotowy obowiązek 

obejmuje również usługi edukacyjne wskazane w art. 99 ust.1 ust. 5 (tj, kursy 

dokształcające, szkolenia i studia podyplomowe) należy podkreślić, że kurs 

dokształcający i szkolenie nie są studiami, zaś słuchacz studiów podyplomowych oraz 

uczestnik kursu nie jest studentem. Wydaje się, że art. 160a należy doprecyzować w 

zakresie katalogu osób, z którymi uczelnia obligatoryjnie zawiera umowę o świadczenie 

usług edukacyjnych. 

3.4.2.  Modyfikacja zasad organizacji studiów w zakresie: 

a)  uregulowania w ustawie 2.0. sprawy studiów dualnych, poprzez określenie zasad 

prowadzenia studiów dualnych, ich formy oraz rozszerzenie możliwości ich 



prowadzenia również wspólnie z podmiotami nie będącymi podmiotami 

gospodarczymi; 

b)  doprecyzowania zasad tworzenia i funkcjonowania jednostek międzyuczelnianych, 

o których mowa w art. 31 ustawy oraz porozumień międzyuczelnianych, o których 

mowa w art. 168, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia studiów 

drugiego stopnia na podstawie porozumienia pomiędzy publiczną uczelnią 

zawodową nie posiadającą takich uprawnień a uczelniami posiadającymi 

uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia; 

c)  regulacji funkcjonowania międzynarodowych studiów licencjackich, magisterskich 

i doktorskich typu joint degree; 

d) liberalizacji zasad potwierdzania efektów kształcenia w zakresie: 

- zniesienia 20% limitu liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników 

uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów 

- wprowadzenia uprawnienia do potwierdzania efektów kształcenia również dla 

podstawowych jednostek organizacyjnych, które jeszcze nie zostały poddane 

ocenie programowej 

- wprowadzenie możliwości potwierdzania efektów kształcenia również studentom, 

a nie wyłącznie kandydatom na studia. 

 


