
Uchwała Nr 430/2009  
Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego  

z dnia 14 maja 2009 roku 
 
w sprawie systematyki wiedzy do celów badawczych i kształcenia na poziomie wyŜszym 

 

 Działając na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 

szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Rada Główna przedstawia 

Ministrowi Nauki i Szkolnictwa WyŜszego propozycje systematyki wiedzy oraz jej 

wykorzystania w obszarze nauki i kształcenia na poziomie wyŜszym. 

 

1. Rada Główna, nawiązując do uchwały Nr 270/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w 

sprawie dokumentu Rady „Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyŜszym”, 

podtrzymuje przedstawione w tym dokumencie stanowisko odnośnie potrzeby 

dokonania pierwotnego podziału wiedzy na siedem obszarów: 

• nauki humanistyczne 

• nauki medyczne i nauki o zdrowiu 

• nauki przyrodnicze  

• nauki rolnicze  

• nauki społeczne 

• nauki inŜynieryjne i techniczne 

• sztukę. 

Podział ten jest zgodny z zaproponowanym przez OECD/EUROSTAT/UNESCO 

(Sprawy nauki, nr 12 (141), 2008, 43-44) w zakresie sześciu obszarów nauki. 

Modyfikacją jest wyodrębnienie obszaru sztuki. Podział ten, jako podział pierwotny, 

powinien być wprowadzony przez odpowiednie akty prawne. 

 

2. Istniejący aktualnie podział na dziedziny i dyscypliny nauki i sztuki do celów 

nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w zakresie 

sztuki, a takŜe kształcenia na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) – dokonany 

przez Centralną Komisje do Spraw Stopni i Tytułów w uchwałach z dnia 24 

października 2005 roku (M.P. Nr 79 poz. 1120) i z dnia 10 grudnia 2008 roku (M.P. 

Nr 97 poz. 843) – mógłby pozostać jako wtórny. Idąc za sugestiami 

OECD/EUROSTAT/UNESCO naleŜałoby uznać listę dziedzin i dyscyplin za otwartą 

– regulowaną rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego lub 
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uchwałami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (w przypadku dyscyplin 

moŜna by pozostawić swobodę ustalenia ich nazw i zakresu jednostkom posiadającym 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego). Ewentualny 

dalszy podział (na przykład na subdyscypliny) nie powinien być regulowany. 

Przyjmując powyŜej przedstawione rozwiązanie naleŜałoby przypisać dziedziny i 

dyscypliny do siedmiu wymienionych w punkcie 1 obszarów wiedzy.  

 

3. Istniejąca aktualnie systematyka kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

– odzwierciedlona w nazwach kierunków studiów określonych rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw 

kierunków studiów (Dz. U. Nr 121 poz. 838) – mogłaby pozostać jako podział wtórny. 

Obecne kierunki studiów powinny być przypisane do obszarów wiedzy wymienionych 

w punkcie 1. Idąc za sugestiami OECD/EUROSTAT/UNESCO naleŜałoby uznać listę 

kierunków studiów za otwartą – regulowaną rozporządzeniami Ministra Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego (moŜna by pozostawić pełną swobodę ustanawiania kierunków 

studiów jednostkom posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego; jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora mogłyby kształcić na kierunkach spoza listy po uzyskaniu zgody 

Ministra – jak aktualnie określa to art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym). Ewentualny dalszy podział (na przykład na specjalności) nie powinien być 

regulowany.  

 

4. Podział na obszary wiedzy zaproponowany w punkcie 1 powinien być wykorzystany 

w określaniu Krajowych Ram Kwalifikacji (Krajowego Opisu Kwalifikacji). I tak, 

kwalifikacje generyczne dla studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) powinny być 

jednakowe dla wszystkich obszarów wiedzy (propozycje zostały przedstawione w 

uchwale Rady Głównej Nr 350/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku). Natomiast 

kwalifikacje generyczne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia mogłyby być 

specyficzne dla siedmiu wymienionych w punkcie 1 obszarów wiedzy. Kwalifikacje 

generyczne, z ewentualnym zróŜnicowaniem – profilowaniem – kształcenia, na 

przykład na ogólne i zawodowe, dla wszystkich trzech poziomów kształcenia na 

poziomie wyŜszym powinny być regulowane rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego. 
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5. WdroŜenie systemu Krajowych Ram Kwalifikacji będzie oznaczało konieczność 

sformułowania przez jednostki kształcące kwalifikacji szczegółowych, które – wraz  z 

regulowanymi kwalifikacjami generycznymi dla obszarów wiedzy – będą stanowiły 

bazę do opracowania programów nauczania i organizacji procesu kształcenia. 

Jednostki kształcące powinny mieć swobodę w wyborze i określaniu nazwy i obszaru 

kształcenia – na co Rada Główna zwróciła uwagę w uchwałach  Nr 270/2008 z dnia 13 

marca 2008 roku, Nr 155/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku i Nr 156/2009 z dnia 19 

marca 2009 roku). 

 

6. Proces wdraŜania Krajowych Ram Kwalifikacji powinien uwzględniać okres 

przejściowy, w którym będzie moŜliwe kształcenie na bazie tych ram oraz kształcenie 

oparte na dotychczasowych standardach kształcenia dla kierunków studiów. 

 

7. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji będzie wiązało się ze zwiększoną 

odpowiedzialnością uczelni za jakość kształcenia i dyplomów. W tym kontekście 

moŜna rozwaŜyć celowość wprowadzenia dyplomów uczelnianych zamiast dyplomów 

państwowych.  

 

Rada Główna, dostrzegając wagę problemu wdraŜania Krajowych Ram Kwalifikacji, 

deklaruje uczestnictwo w dalszych pracach nad zmianą regulacji i formułowaniem 

deskryptorów generycznych opisujących kwalifikacje osób kończących studia pierwszego i 

drugiego stopnia.  

 

 Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

 
 

Przewodniczący Rady Głównej 
             Szkolnictwa WyŜszego 

 
 
 

                Jerzy BłaŜejowski 


