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Wprowadzenie do tematu indywidualizacji
Moment wyboru kierunku studiów jest dla ucznia szkoły średniej jedną
z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych decyzji w życiu. Wpływa
na nią kilka czynników: indywidualne zainteresowania, możliwości
finansowe,

oferta

szkół

wyższych

oraz

aktualne

uwarunkowania

ekonomiczne w kraju. Dodatkowo, brak realnego wsparcia młodych ludzi w
zakresie zapoznania się z elementami szkolnictwa wyższego w czasie nauki
w szkole średniej, z pewnością nie ułatwia podjęcia decyzji w tym zakresie.

Niewątpliwie istotnym elementem wyboru kierunku studiów jest
elastyczność kształtowania swojej ścieżki kształcenia, w tym możliwość jej
indywidualizacji. Uczelnie umożliwiają jej realizację na kilku płaszczyznach.
Do najpopularniejszych rozwiązań należą: wybór przedmiotów w ramach
przedmiotów

wybieralnych,

możliwość

odbywania

studiów

według

indywidualnej organizacji studiów czy wybór specjalności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie studiów § 3 ust. 3, program studiów musi umożliwić studentowi
wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż
30% wszystkich punktów ECTS możliwych do zdobycia1. Jak łatwo policzyć
przykładowo w przypadku studiów I stopnia powinny to być 54 ze 180
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punktów ECTS na klasycznych studiach licencjackich i 63 z 210 punktów
ECST na typowych studiach inżynierskich. Szkoły wyższe chcąc spełnić ten
warunek proponują w programach studiów różne rozwiązania, które nie
zawsze umożliwiają studentom realne kształtowanie ich własnego zestawu
przedmiotów, realizowanego w danym semestrze.
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Czym jest kierunek studiów,
a czym specjalność?
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
podstawowym zadaniem uczelni jest prowadzenie kształcenia na studiach.
Kształcenie to odbywa się na określonym kierunku, poziomie i profilu.
Obowiązkiem uczelni jest również przyporządkowanie kierunku do co
najmniej 1 dyscypliny naukowej2. Szczegółowe przepisy w tym zakresie są
zawarte w rozporządzeniu w sprawie studiów. Niektóre z kierunków są
dodatkowo regulowane przez standardy kształcenia, a więc zbiór reguł
i wymagań w zakresie sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących
to kształcenie oraz ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się i ich
weryfikacji. Dotyczy to kierunków medycznych, pedagogicznych, weterynarii
oraz architektury.
Przeszukując jednak oficjalne dokumenty brak w nich określeń
„specjalizacja” czy „specjalność”. Stąd też, ze względu na brak w przepisach
prawnych terminu związanego z uszczegółowieniem ścieżek kształcenia,
które proponują w programach studiów uczelnie, trudno jednoznacznie
określić jak brzmi prawidłowa nazwa tego „tworu”. Najczęściej pojawiają się
wcześniej wspomniane zwroty „specjalność” oraz „specjalizacja”, ale na
niektórych uczelniach można spotkać się również z określeniem „profil
dyplomowania” i „ścieżka dyplomowania”. Wszystkie te terminy sprowadzają
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się do jednego, a więc zestawu przedmiotów, które są blisko powiązane
z konkretnym tematem badawczym i stanowią substytut dla przedmiotów
wybieralnych. Co ciekawe są uczelnie, które nawet wewnętrznie nie mają tej
kwestii usystematyzowanej i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
występują różne określenia. Przykładem może być Politechnika Krakowska
im. T. Kościuszki, gdzie na I stopniu studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej
studenci oficjalnie nie dokonują wyboru specjalności, ale wybierają profil
dyplomowania, który ma ich ukierunkować na konkretny temat badawczy,
z czym wiąże się grupa przedmiotów realizowanych na 6 i 7 semestrze oraz
realizacja pracy inżynierskiej. Z kolei na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej na tej samej uczelni studenci wybierają specjalność, realizują ją
na ostatnich trzech semestrach studiów I stopnia i w tej tematyce również
opracowują pracę dyplomową.
Kwestia braku specjalności/specjalizacji w przepisach prawnych była
pośrednio tematem interpelacji nr 27000 w sprawie zapisów rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. w sprawie
studiów, którą złożyła posłanka Anna Wasilewska. Interpelacja dotyczyła nie
uwzględnienia miejsca na wpisanie specjalności we wzorze dyplomu
ukończenia

studiów. W odpowiedzi ówczesny Wiceminister Nauki

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller napisał, że: „ewentualna organizacja

specjalności na danym kierunku należy do wyłącznej kompetencji uczelni,
z

zastrzeżeniem,

że

wybierana

przez

studenta

specjalność

jest

nieodłącznym elementem programu studiów dla kierunku. Tworzenie
specjalności na kierunkach oraz zasady ich organizacji należą do
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autonomicznych decyzji władz uczelni. W opinii MNiSW przypisywanie
specjalności cech kierunku nie znajduje normatywnego uzasadnienia.
Specjalność może być wyłącznie częścią kierunku i nie egzystuje jako
kategoria samodzielna (…) Uczelnia konstruując program studiów dla
określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia powinna uwzględniać
wymagania związane z zapewnieniem odpowiedniej „elastyczności” tego
programu, ponieważ student powinien mieć możliwość wyboru zajęć, którym
przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów
ECTS

koniecznych

do

ukończenia

studiów

na

danym

poziomie

(§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie studiów). Zajęcia te powinny być
zdefiniowane w taki sposób, aby ich „zawartość” podlegała wyborowi
np. zajęcia odpowiadając tzw. „specjalności” w ramach kierunku mogą być
oferowane w kilku wymiennych wariantach (każdy wariant zawiera różny
zestaw przedmiotów). (…) Uczelnia, w ramach autonomii, może przewidzieć
na dyplomie ukończenia studiów dodatkowe elementy, z zastrzeżeniem,
że muszą one wynikać ze specyfiki kształcenia i mieć umocowanie
w obowiązującym systemie szkolnictwa wyższego i nauki.”. Tym samym
Ministerstwo w 2018 roku dało do zrozumienia, że w ramach nowej “Ustawy
2.0” nie przewiduje systemowego rozwiązania w kwestii specjalności,
a wszystkie twory, które pojawiają się w programach studiów wynikają tylko
i wyłącznie z autonomii uczelni.
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Dlaczego uczelnie tak chętnie tworzą
specjalności?
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Z jednej strony złośliwi
powiedzieliby, że z wygody, wszakże tworząc w ramach programu studiów
specjalność/specjalizację, która ma z góry przypisany zestaw przedmiotów
specjalnościowych, omija się coroczny proces uruchamiania zapisów na
przedmioty wybieralne. Niewątpliwie w przypadku bardzo dużych kierunków
jest to ułatwienie od strony administracyjnej i swoisty kompromis pomiędzy
wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia, a realnym procesem
dobierania przedmiotów, którymi są zainteresowani studenci.
Z drugiej strony uczelnie, które decydują się na utworzenie specjalności
w ramach prowadzonych programów studiów mają możliwość przedstawić
w atrakcyjny sposób swoją ofertę, która skutecznie może konkurować
z analogicznymi kierunkami na innych uczelniach. Dodatkowo jest to dobre
narzędzie do zaprezentowania swoich najmocniejszych stron naukowych.
Tworzone specjalizacje często są wizytówką danej katedry czy instytutu.
Dzięki zapoznaniu się ze szczegółową ofertą potencjalni kandydaci na studia
mogą szybciej podjąć decyzję o wyborze uczelni. W kontekście takich
kierunków jak prawo, technologia chemiczna, informatyka czy finanse
i rachunkowość tworzenie specjalności jak najbardziej ma

sens.

Przeglądając strony rekrutacyjne wielu uczelni, można rzeczywiście
dostrzec, że są takie specjalności, które w większości przypadków się
powtarzają oraz takie, które są unikatowe dla danej uczelni i wynikają
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bezpośrednio z bardzo silnej grupy naukowców prowadzących badania
w tym konkretnym obszarze.
Tworzenie specjalności jest również pewnym zabiegiem, który pozwala
na ominięcie procedury tworzenia kierunków. Po zmianach ustawowych
i wprowadzeniu „Konstytucji dla nauki” uczelnie zostały zobowiązane do
tego, aby prowadziły tylko jeden kierunek o tej samej nazwie. Część z nich
wprowadziła tzw. „kierunki przymiotnikowe”, dokonując jedynie korekty
w nazwie. Spowodowało to, że na rynku pojawiły się między innymi liczne
odmiany informatyki: „informatyka i systemy informacyjne” na Politechnice
Warszawskiej czy „informatyka stosowana” i „informatyka w inżynierii
komputerowej” na Politechnice Krakowskiej. Na samej Akademii GórniczoHutniczej zmieniono w 2018 roku 14 nazw kierunków studiów.
Drugim rozwiązaniem była likwidacja powtarzających się kierunków studiów
i utworzenie specjalności w ramach jednego kierunku. Różnica polega na
tym, że uczelnie nie wpisują specjalności do systemu POLON, a zmiany
w tym zakresie są tylko głosowane przez senat uczelni. Dodatkowo trzeba
zwrócić uwagę na fakt, że ewentualne nieuruchomienie specjalności nie
wygląda pod względem marketingowym tak źle, jak nieuruchomienie całego
kierunku studiów. Stąd też część szkół wyższych przekształciła kierunki
studiów w specjalności.
W ramach badania ankietowego „Wybur zajęć – widzisz błąd?”
prowadzonego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
studenci zostali zapytani o możliwość wyboru zajęć, w tym o możliwość
wyboru specjalności/specjalizacji.
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Rys. 1 Procentowy udział studentów mogących dokonać wyboru

specjalności na swoim kierunku studiów.
Spośród 1095 osób biorących udział w ankiecie 35% odpowiedziało,
że ma taką możliwość. Z pozoru mogłoby się wydawać, że tworzenie
specjalności nie jest czymś popularnym, jednak jeśli powiążemy te dane
z typami uczelni, to możemy dostrzec pewną prawidłowość.
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Rys. 2 Procentowy udział typów uczelni, które umożliwiają studentom

wybór specjalności.

Rys. 3 Procentowy udział typów uczelni, które nie dają studentom możliwości

wyboru specjalności.
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Z

przedstawionych

wykresów

wynika,

że

najczęściej

ze specjalnościami możemy się spotkać na uniwersytetach, uczelniach
technicznych oraz uczelniach ekonomicznych. Dotyczy to jednak tylko części
kierunków, gdyż studenci tych samych typów uczelni wskazali, że takiej
możliwości nie mają. W przypadku uczelni medycznych oraz mundurowych
można z kolei zauważyć, że w zdecydowanej większości nie dokonują oni
wyboru specjalności w ramach swoich programów studiów.

Rys. 4 Najczęściej wskazywane uczelnie, które oferują studentom

możliwości wyboru specjalności.
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Rys. 5 Najczęściej wskazywane uczelnie, które oferują studentom

możliwości wyboru specjalności.
Wyniki wskazują na to, że największe uczelnie w kraju prowadzące
największą liczbę kierunków takie jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Warszawski czy Uniwersytet Śląski w Katowicach pojawiają się w obu
grupach, co jest zależne od dodatkowego czynnika, stąd też koniecznie jest
powiązanie tej kwestii z kierunkami studiów. Zgodnie z wcześniejszym
wykresem,

uczelniami,

które

najchętniej

korzystają

z

możliwości

prowadzenia specjalności są uczelnie ekonomiczne takie jak Szkoła Główna
Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach. Z kolei studenci uniwersytetów medycznych
w Białymstoku, Poznaniu oraz Wrocławiu, jak również Akademii Morskiej
w Szczecinie w zdecydowanej większości przypadków nie wybierają
podczas studiów specjalności, co wpisuje się w wcześniejszy wykres
dotyczący typów uczelni.
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Rys.

6

Najczęściej

wskazywane

kierunki,

na

których

studenci

wybierają specjalności.

Rys. 7 Najczęściej wskazywane kierunki, na których studenci nie

wybierają specjalności.
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W przypadku podziału na kierunki, zdecydowanym liderem w grupie
kierunków, na których studenci nie wybierają specjalności są studia
lekarskie, co jest spowodowane specyfiką tego kierunku i kwestią
standardów kształcenia, które szczegółowo regulują program studiów.
Podobnie jest z pedagogiką oraz farmacją. W przypadku kierunku prawo,
który występuje w obu grupach, głównym czynnikiem decydującym jest
uczelnia

macierzysta.

Studenci

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

oraz

Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość wyboru specjalności, z kolei
studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie specjalności nie wybierają. Podobnie jest w przypadku kierunku
informatyka oraz psychologia, gdzie jest to zależne od rozwiązań przyjętych
na konkretnej Uczelni. Wśród najczęściej pojawiających się odpowiedzi
w grupie kierunków dających możliwość wyboru specjalności są kierunki
związane z naukami ekonomicznymi i społecznymi: finanse i rachunkowość,
zarządzanie, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne oraz
globalny biznes, finanse i zarządzanie.
Podsumowując wszystkie dane z wykresów oraz wyniki z całego
badania

można

prawdopodobieństwem

scharakteryzować,

gdzie

spotkamy

rozwiązanie

z

największym
jakim

jest

specjalność/specjalizacja. Najczęściej z tej formy korzystają duże
uniwersytety oraz uczelnie o profilu technicznym oraz ekonomicznym.
Uczelnie te prowadzą kierunki, na które rekrutują dużą liczbę studentów
i są poparte wielotematycznymi badaniami w ramach jednej dyscypliny
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naukowej. Z kolei specjalności nie oferują małe uczelnie, takie jak
państwowe wyższe szkoły zawodowe, które uruchamiają w ramach danych
kierunków tylko jedną grupę studencką, podobnie jak duże uczelnie, które
prowadzą unikatowe kierunki lub kierunki „przymiotnikowe”. Specjalności nie
implementują również uczelnie medyczne i mundurowe.
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Trudny wybór
Ze specjalnościami wiąże się kilka kontrowersyjnych kwestii. Przede
wszystkim kandydat, który dostanie się na swój wymarzony kierunek,
niekoniecznie musi ukończyć specjalność, którą pierwotnie wybrał albo która
była głównym powodem podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze uczelni.
Jest to spowodowane kilkoma nachodzącymi się czynnikami.
Po pierwsze sposób wyboru specjalności przez studentów. Każda
podstawowa jednostka organizacyjna ma prawo przedstawiania własnych
zasad, według których studenci mogą dokonać wyboru specjalności
w ramach swojej autonomii. Sposoby te mają swoje oczywiste wady i zalety.
W przypadku, gdy odbywa się to na zasadach „kto pierwszy ten lepszy”
z wykorzystaniem wirtualnego dziekanatu lub innej aplikacji, osoby
z gorszym łączem internetowym, starszym sprzętem lub ci, którzy
z powodów losowych nie mogą o określonej godzinie oczekiwać na
uruchomienie zapisów, mają mniejsze szanse na to, że uda im się dokonać
wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami. Problem ten jeszcze bardziej
narasta, jeśli na danym kierunku są takie specjalizacje, które są preferowane
przez większość studentów, a liczba miejsc jest ograniczona. W teorii
wszystkich studentów obowiązują te same zasady i termin zapisów, ale
w praktyce różne okoliczności i zmienne nigdy nie pozwolą na równe
przeprowadzenie tego procesu.
Drugi system wyboru specjalności opiera się o zasadę pierwszeństwa
osób, które mają najwyższą średnią w danym roku. Oczywistym jest, że ten
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sposób

premiuje

najpilniejszych

studentów

i

pozwala

na

kształtowanie ścieżki kształcenia zgodnie z ich preferencjami. Z drugiej
jednak strony jest to bardzo duża kara dla tych, którzy w okresie studiowania
mieli gorszy okres, borykali się z problemami osobistymi bądź potknęli się
przy konkretnym egzaminie, co odbiło się na ocenach i średniej. Ponadto
warto zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze oceny z przedmiotów oddają
w pełni to co dany student rzeczywiście potrafi, gdyż to sposób weryfikacji
efektów uczenia się przez nauczycieli akademickich odgrywa tutaj
największą rolę.
Istnieje jeszcze trzeci system wyboru specjalności, który jest
stosowany w nielicznych przypadkach. Opiera się on o dwa elementy:
pierwszy z nich to rejestracja studentów na daną specjalność bez
jakiegokolwiek limitu. Drugi element to ewentualna rozmowa kwalifikacyjna,
bądź przeprowadzenie dodatkowego testu, w tych sytuacjach, gdy liczba
studentów jest zbyt duża. Takie rozwiązanie eliminuje nierówności
wynikające ze słabego sprzętu, sytuacji losowych oraz niezdrowej rywalizacji
o jak najwyższą średnią. Średnia ocen jest w tym przypadku jednym
z czynników branych pod uwagę, ale nie jest on jedyny i najważniejszy. Dzięki
rozmowie kwalifikacyjnej student może podzielić się swoimi wątpliwościami,
bądź pobudkami, które skłaniają go do wyboru danej specjalności, a z kolei
rekruter może ocenić i porównać sytuację wszystkich studentów oraz
zasugerować inne rozwiązania tym osobom, które nie są pewne swoich
wyborów. To pozwala na kompromisowe rozwiązanie tej delikatnej sprawy.
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Kolejna kwestia dotyczy problemu nie otwierania się specjalności.
Z punktu widzenia studenta jest to najgorsza możliwa sytuacja, w której nie
ponosi on żadnej winy, a jest karany. Uczelnie, które podejmują decyzje
o wprowadzaniu specjalności do danego programu studiów, powinny
dostosować

liczbę

proponowanych

specjalności

do

rzeczywistych

możliwości ich uruchomienia. Student, który wybiera konkretny kierunek
i uczelnię ze względu na ciekawą ofertą edukacyjną nie może padać po kilku
semestrach

nauki

ofiarą

swoistego

oszustwa

polegającego

na

nierealizowaniu przedstawionej propozycji. Uczelnie powinny podejmować
szybkie i stanowcze decyzje, i w sytuacji, gdy dana specjalizacja nie jest
uruchamiana ze względu na brak chętnych rok do roku, to powinna ona
zostać niezwłocznie zlikwidowana. Należy również wyraźnie podkreślić,
że jeśli już na etapie rekrutacji uczelnia spodziewa się sytuacji, w której nie
wszystkie

specjalności

zostaną

uruchomione

ze

względu

na

niewystarczającą liczbę osób, to kandydaci na studia powinni zostać
poinformowani o takiej możliwości.
Kontrowersyjna

jest

również

sytuacja,

w

której

niepopularne

specjalności są uruchamiane ze względu na pensum dydaktyczne
nauczycieli akademickich, a część studentów przymusowo jest przenoszona
do tych grup. Jest to sztuczny sposób podtrzymywania danej specjalności,
nawet jeśli w pierwszym rozdaniu nie jest ona wskazywana przez studentów.
Najczęściej ofiarami tego typu praktyk są osoby z najniższą średnią lub te,
które najpóźniej się zapisały. To sprawia, że osoby trafiające do takiej grupy
studenckiej najczęściej nie czują motywacji do studiowania, co może odbić
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się negatywnie na wynikach tych studentów na tle całego rocznika.
Taka sytuacja powoduje z kolei, że sama specjalność ma przypiętą „złą łatkę”
i pojawia się efekt błędnego koła.
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Wady wprowadzania
specjalności/specjalizacji
Rozważając kwestię wad wprowadzenia specjalności w programy
studiów należy zwrócić uwagę na znaczne ograniczenie możliwości
kształtowania swojej ścieżki kształcenia przez studentów. Osoby, które mają
ambicje do kompleksowego rozwijania się w danym kierunku, są na pewnym
etapie mocno ograniczone, gdyż muszą wybrać blok przedmiotów, który jest
związany tylko z jedną tematyką.
Drugą wadą jest niewątpliwie niepewność związana z ewentualnym nie
otwieraniem się specjalności. Studenci, którzy podejmują studia ze względu
na ciekawą ofertę na stronach rekrutacyjnych w momencie otrzymania
informacji o nieuruchomieniu specjalności, która ich interesowała mogą
czuć się oszukani i zdemotywowani do dalszej nauki.
Ponadto studenci, którzy z różnych powodów nie mają pierwszeństwa
w doborze specjalności, najczęściej tracą prawo do korzystania z wszystkich
oferowanych możliwości i są w gorszej sytuacji wyjściowej niż pozostałe
osoby na roku. Jest to pewnego rodzaju wykluczenie, które nie powinno mieć
miejsca w środowisku akademickim.
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Zalety wprowadzania
specjalności/specjalizacji
Zdecydowanie pierwszą zaletą wprowadzenia specjalności jest
kompleksowe przedstawienie oferty edukacyjnej na kierunkach, które mają
szerokie spektrum badań naukowych i mogą zaoferować studentowi rozwój
w różnych obszarach tematycznych.
Po drugie, student, który nie jest zainteresowany indywidualnym
dobieraniem poszczególnych przedmiotów co semestr, poprzez wybór
specjalności

zapewnia

sobie

zestaw

przedmiotów

obejmujących

najciekawszą dla niego tematykę do końca trwania studiów.
Uczelnie poprzez uchwały senatu w sprawie korekty w programie
studiów mogą usunąć niepopularną specjalność lub wprowadzić nową.
Duży wkład w tym zakresie mogą mieć również studenci, którzy zasiadają
w organach kolegialnych. Proces ten jest o wiele szybszy i wygodniejszy niż
tworzenie lub zamykanie kierunku studiów.
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Rekomendacje dla uczelni
Z

punktu

widzenia

studenta

rekomenduje

się, aby

uczelnie

odpowiedzialnie podchodziły do kwestii wprowadzania i późniejszego
promowania specjalności w ramach programów studiów. Uczelnie powinny
na bieżąco reagować na trendy jakie pojawiają się wśród młodych ludzi
i w sposób elastyczny dodawać lub usuwać poszczególne specjalności.
Głównym kryterium w tym wypadku nie powinny być godziny w pensum
dydaktycznym nauczycieli akademickich, a rzeczywiste wybory studentów,
prowadzone

tematy

badawcze

w

jednostce

organizacyjnej

czy

uwarunkowania rynku pracy. Uczelnie powinny również rozważyć w razie
potrzeby kwestię uruchamiania więcej niż jednej grupy specjalnościowej,
co pozwoli uniknąć niezdrowej rywalizacji wśród studentów o miejsce na
upragnionej specjalizacji. Jednocześnie rekomenduje się jasne określenie na
etapie rekrutacji zasad uruchomienia danej specjalności, na przykład
poprzez komunikat informujący o minimalnej liczbie osób, wymaganej do
uruchomienia danej grupy. Uświadomi to kandydatom na etapie rekrutacji,
że istnieje możliwość, że dana grupa może się nie utworzyć i skłoni część
z nich do uzyskania bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie od
starszych roczników. Dobrą praktyką jest również zastosowanie dwóch
stopni rekrutacji na specjalność np. rejestracja + rozmowa kwalifikacyjna
lub test, co pozwoli na wyeliminowanie części nierówności wśród studentów.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby
studenci w ramach specjalności również mieli pulę przedmiotów
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wybieralnych

specjalnościowych,

co

pozwoli

na

jeszcze

bardziej

szczegółowe kreowanie swojej ścieżki kształcenia.

Podsumowanie
Specjalności czy specjalizacje niewątpliwie są rozwiązaniem, które ma
swoje

wady

i

zalety.

Z

jednej

strony

ułatwiają

wiele

kwestii

administracyjnych, a z drugiej utrudniają funkcjonowanie studentów
ze względu na cały system zapisów oraz późniejsze uruchomienie grup.
W idealnym modelu każdy student powinien móc realizować dokładnie tę
specjalność, którą chce, bez względu na liczność grupy specjalnościowej czy
pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich. Jest to jednak utopijna
wizja, która ze względów ekonomicznych nie jest możliwa w pełni do
zrealizowania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby uczelnie prowadziły stały
monitoring tego, w jaki sposób specjalności są realizowane. Takie podejście
pozwoli na szybkie reagowanie na panujące trendy oraz dostosowywanie się
do potrzeb studentów.
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Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki

